
Ata da ducentésima nonagésima nona reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos vinte um d dias do mês de 

fevereiro  de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da casa dos Conselhos 

Conselheiro de Lafaiete, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter 

ordinário. Tendo o quórum. Justificaram as suas respectivas ausências os 

seguintes conselheiros: Juliana Fernandes, Evandro Gonçalves, Jose Miranda, 

José Dorotéa, Laércio, Nilda Barbosa, Ana Paula Andre, Antonio kadar, 

Francisco Xavier José Salvador, Helenara e Ryan Jefferson , Helenara Beatriz , 

Margarete de Sa e Edson Paulo . Foi realizada a leitura da ata pela 

Conselheira Maria de Lourdes Barros. Colocada em votação foi aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. 

Roberto se desculpa pelo espaço do conselho no presente momento, 

informando reforma no auditório da CMCL. 

A seguir Roberto lê correspondências, planilhas de plantões dos hospitais e 

inclusive custos por plantão, também discute se sobre a questão de demandas 

apresentadas pelo cidadão Geraldo Heleno, sobre uma necessidade em 

termos de Rx odontológico, que fora lido previamente sobre proposta de 

licitação de serviços de Rx odontológico a ser prestado à população. 

Sobre denúncia de alterações existentes no asilo, câmara municipal propõe 

participação do Conselho. Os conselheiros entendem, através de votação que 

não é atribuição do conselho. 

Roberto passa comunicado que as farmácias cumprirão RDC da Vigilância , 

sobre a questão da legibilidade de receitas aviadas. 

Roberto descreve sobre reunião no MP sobre a multa de Hum Milhão e meio, 

bem como oitocentos mil Reais, sobre a não manifestação da secretaria de 

fazenda em favor da reposição dos respectivos valores, como acordado no MP. 

Portanto fica definido que o CMS oficiará o MP sobre a não resposta da SMF 

dentro do prazo dado à época. 

Roberto fala sobre ofício enviado ao à SMS CL, sobre os contratos de 

prestação de serviços ao município na área de saúde. 

Outros dois ofícios enviados à GRS/CES MG sobre a finalização do 

financiamento em blocos e o CES se manifestou em favor de realizar um 

encontro para tal, sem firmar data. 

Descreve sobre solicitação conselheiro Alberto, situação do CAPS atual, que 

se encontra disponível nesta casa para consulta de todos. 

 



Fala sobre uma ação em determinados bairros da cidade, onde todos os 

conselhos poderão se aproximar da população através de ações públicas, fala 

também sobre identificação de conselheiros e capacitação de conselheiros a 

ser executada em parceria com a FDCL. 

Convite no dia 28 do corrente,14:00 h, para apresentação na câmara municipal, 

sobre a mudança do financiamento, sendo apresentada pelo Sr, Laércio (SMS 

CL). 

Roberto fala sobre a questão do RX na policlínica da cidade, junto ao secretário 

municipal e, este descreve a real situação de substituição da empresa 

prestadora, onde esta segunda empresa já foi notificada por duas vezes, sendo 

que uma terceira empresa foi contratada pelo valor de tabela SUS, aos moldes 

do contrato anterior, até que se faça nova licitação. Em votação, a questão do 

prestador de serviço de Rx da policlínica em caráter emergencial, por 120 dias, 

nos valores atuais e a montagem de um processo para contratação de nova 

empresa, há um valor de no máximo uma tabela e meia. 

Roberto descreve sobre o envio de oficio ao Prefeito, sobre situação dos 

processos licitato´rios da saúde 

Roberto descreve sobre a aprovação do plano municipal de saúde, onde é 

aprovado por unanimidade. 

Roberto lê sobre a situação do fornecimento de leite e fraudas, que não houve 

parecer por parte das secretarias; portanto, delibera sobre a liberação dos 

respectivos elementos mediante comprovação da devida necessidade, sendo 

necessário a revogação de dois decretos que contrariam a legislaçação do 

SUS (Decreto 133 e 135). Lourdes Maria informa que as famílias que carecem 

deste recurso estão recebendo, somente novas demandas não estão sendo 

atendidas. Secretário afirma que acredita haver existência de novos aceites no 

recebimento de produtos e Roberto fala sobre a discussão no MP, que 

mediante relatório médico estes deveriam ser fornecidos. 

Roberto sugere reunião conjunta entre conselhos de saúde e desenvolvimento 

social, sobre a situação das atribuições das respectivas secretarias frente a 

estas distribuições. 

Lourdes Maria refere sobre a formulação de uma política pública bem definida 

sobre a distribuição do leite e fraudas, para que não traga prejuízo no futuro 

para a própria população. 

Roberto refere sobre a sugestão de criação de uma comissão conjunta dos 

conselhos para definição de quem é a responsabilidade e baseado no princípio 

da universalidade, quem chegar com uma indicação precisa, com indicação 

médica, deverá ser atendido em função do seu direito constitucional, findando 



na aprovação de uma proposta legal que substitua o protocolo estadual de 

distribuição utilizado como critério atual. 

Roberto ressalta que a população não pode ficar desassistida e que o MP foi 

um elemento apoiador e este quer a solução da questão. O Sub procurador 

informa que nada chegou a procuradoria, conforme combinado em reunião, 

que deverá ser baseado em critérios técnicos. Conselho coloca em aprovação 

a proposta e esta foi aprovada . 

Entrada do processo de imunohistoquímicos 

 

Roberto fala sobre a recomposição dos conselhos, já falas realizadas com 

Câmara, prefeito,, visando atualizar a lei do conselho( adaptar 4858 à 453) 

 

Rberto faz apresentação sobre as realizações do CMS no ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


