
Ata da ducentésima septuagésima quarta reunião do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro 
Lafaiete, realizada em caráter ordinário, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e 
dezesseis, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete. Abertura 
da reunião pelo Senhor Presidente do CMS CL, Sr. Cláudio Maurício, justificaram as ausências na 
respectiva reunião os conselheiros Roberto Santana, Evandro, Decio, Nilda, Dr. Ryan, Dr. Antônio 
kadar, Carlos Vitoreti, Margareth. Em seguida foi lida a pauta da reunião pelo Presidente Sr. 
Cláudio Maurício. Dando prosseguimento o Senhor Secretário de Saúde de C. Lafaiete fez uma 
explanação aos presentes sobre a Comissão de Controle e Combate à Dengue, também informando 
sobre o número de visitas realizadas pelos Agentes da Dengue e que estas visitas superam a meta 
pré-determinada ao município de C. Lafaiete pelo M.S. O Sr. Secretário de Saúde faz referência 
também aos casos de dengue que foram notificados 96 casos dos quais foram 10 comprovados no 
município de C. Lafaiete.  O Sr. Marcos Prates comenta sobre um óbito ocorrido no Hospital São 
Camilo e menciona sobre o atestado de óbito que refere como causa a dengue hemorrágica. Informa 
que o sangue coletado previamente foi enviado para análise na FUNED (Belo Horizonte). Foi lido o 
of.009/2016, Indicando o Conselheiro Roberto Santana e o conselheiro Jose Dorotéia para fazer 
parte do Comitê da Dengue. Em seguida, dando continuidade ao processo, foi lida a ata da reunião 
anterior (N º 273) pela secretária Sra. Sueli e aprovada por unanimidade pelos presentes na 
reunião.Foi sugerido pelo Conselheiro Lúcio Emery, que a ata de reunião do mês anterior seja 
encaminhada em PDF, juntamente com a pauta da próxima reunião, para os respectivos 
conselheiros, a fim de dar conhecimento aos mesmos e promover ganho de tempo no momento de 
sua aprovação em reunião subseqüente, colocado em votação foi aprovado por unanimidade.Nos 
itens Correspondências para o CMS CL, foi enviado ofício mostrando que fora protocolado pela 
prefeitura de C. Lafaiete junto à SES de MG, e também enviado para o Dep. Glaycon Franco, 
solicitando o empenho dos mesmos no sentido de dar andamento aos processos de continuidade da 
execução das obras para finalização da construção e ativação do Hospital Regional de C. 
Lafaiete.Foi entregue no dia da reunião a resposta do oficio sobre a  Casa de Apoio. Informado em 
ofício ao CMS CL, que está confirmado pela prefeitura municipal de C. Lafaiete, o lote para 
construção do Centro de especialidades Odontológicas, tendo sido dado às devidas explicações 
pertinentes ao fato, pelo Sr. Secretário de saúde. Também recebida a correspondência pertinente ao 
serviço de anestesiologia do Hospital Queluz, que se negou a fazer procedimento em paciente que 
oferecia dificuldades técnicas ao serviço em questão e mostrado aos conselheiros as limitações 
existentes dentro do respectivo serviço oferecido pela unidade de saúde.Foi lido a todos os 
presentes sobre o convite ao comparecimento aos Fóruns Regionais, para posse do respectivo 
colegiado executivo Campo das Vertentes.Foi dada ciência aos conselheiros sobre o ofício que 
versa sobre a questão do Natimorto do Hospital Queluz, que foi vista pela Comissão de óbito da 
SMS CL, como um “ÓBITO EVITÁVEL” . Sr. Marcos Prates explana sobre a situação ocorrida aos 
presentes na reunião. Foi referenciado pelo Sr. Presidente a questão do Participa SUS promovido 
pelo MS onde foi mostrado que as utilizações de recursos devem estar amparadas em instâncias 
sustentáveis do programa. Que a prestação de contas da SMS CL não condiz com o programa 
federal. Este foi o parecer 001/2016 da Câmara Técnica do CMS CL, que foi aprovado por 
unanimidade por todos os presentes. Sr. Presidente informa que a Câmara Técnica do CMS CL 
entendeu que deveria devolver a prestação de contas do Hospital São Camilo, frente à necessidade 
de acertos contábeis passíveis de serem realizados pelo mesmo. Aprovado por unanimidade. Sr. 
Cláudio descreve sobre processos pendentes (Republicação de Edital) na SMS CL, tais como o 
serviço de prótese dental, o serviço de endoscopia e o serviço de ressonância magnética, que ambos 
se encontram em poder do departamento jurídico da PMCL. A questão do laboratório Central do 
município de CL foi referenciada pelo Sr Marcos Prates, sobre sua fonte de recursos para 



pagamento de serviços privados e depois para gastos com o próprio laboratório, ficando aguardando 
reunião com a promotora de saúde Dra Danielle no dia 01/03/2016. Em seguida o assunto foi 
direcionado para a questão da multa de R$1500.000,00, onde Sr. Marcos Prates informa a todos os 
presentes que não há recurso em caixa do município para efetuar o respectivo pagamento. Marcos 
fala sobre a não documentação de gastos realizados pelo município junto às questões de saúde e que 
não realizaram a respectiva documentação comprobatória e a dificuldade em provar tal situação 
junto ao MP, ficando aguardando reunião com a promotora de saúde Dra Danielle no dia 
01/03/2016. Sobre a questão do POAS, Marcos Prates argumenta sobre a tabulação de dados no 
sistema e que será provocada uma reunião com os hospitais do município para acerto de questões 
pertinentes ao processo. Sr. Presidente dá ciência a todos sobre entrada de processo encaminhado 
pelo MP, 2ª Promotoria, O.f. 36/40 do MS sobre a situação do RAPS, do porque não foi implantado 
em Lafaiete. Em seguida, Sr. Marcos Prates informa sobre a situação dos leitos disponíveis para o 
CAPS junto ao Hospital  Maternidade São José, que eles ainda não estão disponíveis devido  a 
questão do financiamento para adequação da estrutura física da respectiva unidade de saúde, e que a 
entidade não esta recebendo a verba para tal.Dando continuidade Sr. Marcos Prates referência sobre 
a situação do concurso público na área da saúde, sobre a chamada dos candidatos e sobre a 
apresentação dos mesmos, que está em menos proporção em relação à demanda da SMS CL. Relata 
também sobre a chamada de forma gradual para que não haja transtorno no atendimento das 
unidades agraciadas. Sr. Marcos fala sobre a mudança de localização da SMS CL para o prédio do 
antigo Fórum de C. Lafaiete, onde fora programada para o dia 30 de março de 2016 a sua 
inauguração e que a unidade receberá o Nome do Dr. Dimas Pena. Disse também que a atual sede 
da SMS CL passará for uma reforma, que será custeada pela GERDAU e, que passará a ser a sede 
do instituto São Dimas. O Sr. Geraldo Heleno, solicita ao Sr. Secretário de Saúde, que informe aos 
presentes a atuação do Instituto São Dimas a sua abrangência e também do setor de órtese e Prótese 
e pede para que haja uma ampla divulgação junto à população local; sendo informado pelo 
presidente Cláudio Souza que os conselheiros estão cientes e que o CMS esta lutando há três anos 
para que o Instituto não seja fechado, em seguida o Sr. Marcos Prates fez um breve relato sobre o 
assunto. Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que, 
após lida e aprovada será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, dezessete dias do mês de 
fevereiro de dois mil e dezesseis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 



 

 


