
Ata da ducentésima octogésima reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos dez dias do mês de agosto de dois mil e 
dezesseis, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na cidade de Conselheiro 
Lafaiete em caráter ordinário. Justificaram as suas respectivas ausências os seguintes 
conselheiros: Ryan Jeferson, Antônio kadar, Margarete de Sá, Gregório, José Carlos, 
Ana Carolina, Décio Marzano, Juliana, Roberto Santana, Lúcio Emery, Juliana, Jose 
Dorotéa. Estão de licença os conselheiros Carlos Vamberto e Maria das Graças. 
Tendo quórum necessário, o Sr.  Presidente Cláudio iniciou a reunião lendo a pauta. 
Ele também realizou a leitura da última ata. Foi colocada em discussão, aprovada por 
unanimidade e assinada por todos os presentes. Alguns conselheiros se prontificaram 
a participar da Câmara Técnica do C.M.S que foram os seguintes: Hélio, Andréia e 
Ana Marilene. O Conselheiro Sr. Amarilio faz comentário sobre o local do Instituto São 
Dimas e sugere que o mesmo seja em uma área mais central da cidade o Sr. 
Secretário de Saúde Marcos Prates irá prestar esclarecimentos sobre o assunto no 
final da reunião, onde constará em ata. Foi feito a leitura das correspondências pelo 
Sr. presidente Cláudio, sendo : oficio    321/GAB/SMS/PMCL sobre republicações dos 
editais onde Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates solicita esclarecimentos ao setor 
de licitação. Ele foi informando pelo oficio N ° 016/2016 que o credenciamento de 
próteses dentárias se encontra no setor da odontologia para deliberações. Quanto aos 
questionamentos da Procuradoria Municipal, o mesmo se refere ao credenciamento 
das clinicas para realização de ressonância magnética que se encontra no 
departamento de controle e avaliação para manifestar-se a partir da data do dia 
08/08/2016. Por fim informou que o credenciamento dos serviços de endoscopia 
encontra- se publicado para adesão a partir do dia 12/08/2016. Conforme o 
memorando Sr. Marco Aurélio Simas do setor de licitação, informando que foram feitas 
as devidas correções relacionadas ao serviço de próteses dentaria e encaminhada à 
procuradoria para emissão do parecer. Entrada da prestação de conta do Hospital 
Maternidade São José no valor de cinqüenta mil reais (R$50.000,00) esse repasse foi 
realizado pela Câmara Municipal de conselheiro Lafaiete no dia 02/05/2014 e 
aguardará análise da Câmara Técnica do CMS. Foi lido oficio N° 76/2016 CMSCL 
protocolado no dia 04/08/2016 que está aguardando a resposta da Secretaria 
Municipal de Administração da Fazenda, referente a prestações de conta dos 
Hospitais dos recursos transferidos pela Câmara Municipal do ano de 2014. O oficio 
N° 61/CMSCL reclamações que se refere ao Laboratório Central Sr. Secretário de 
Saúde Marcos Prates ficou de enviar a resposta ao CMS. Ofícios N° 67,72,73 CMSCL 
referente a reclamações dos pacientes sobre suas demandas elas foram respondidas 
pela SMS com respectivas orientações e alguns casos sanados. O Sr presidente 
Cláudio elogia a SMS sobre a rapidez em responder os questionamentos feitos pelo 
CMS. Lido o e-mail do banner que foi enviado a SMS, no dia 05/08/2016, onde o Sr. 
Secretário de Saúde Marcos Prates informa que irá solicitar a confecção dos mesmos. 
Oficio N° 68 CMSCL sobre computador do CMS onde CMS presta esclarecimento que 
o mesmo se encontra no próprio conselho.  Oficio N° 74 CMSCL refere-se à 
solicitação de duas calculadoras para o CMS e o Sr Secretario Marcos Prates informa 
que já está providenciando. Foi lida a solicitação da Faculdade FASAR que se refere à 
indicação de um conselheiro para fazer parte do comitê de ética do CNS/CONEP, 
onde O Conselheiro Hélio se manifestou fazer parte desse comitê, sendo aprovados 
por todos, e o CMS irá encaminhar um ofício com a indicação a esta instituição 
solicitante. Lido a solicitação de licença do conselheiro Sr. Carlos Vamberto. Lido o E-
mail da Maria Clara referente à solicitação de esclarecimento sobre NASF cinco o Sr. 
Secretário de Saúde Marcos Prates esclarece que não há previsão para implantação 
de mais um NASF. Foi comentado pelo Sr. presidente Cláudio em relação à ata do MP 
sobre a urgência emergência em pediatria e adultos (laranja e vermelho protocolo de 
Manchester)da Policlínica Municipal a serem licitados, o Sr. Secretário de Saúde 
Marcos Prates esclarece sobre processo de licitação para ser transferido para os 



hospitais mas que ainda nada é definitivo. A conselheira Srta. Andréia faz referência 
sobre a urgência e emergência que não deveria ser implantado dessa forma, pois o 
fluxo maior da Policlínica Municipal é referente ao protocolo de Manchester nas cores 
azul e verde. O Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates explica sobre a situação, e que 
ainda estão em estudo e analise a melhor forma para diminuir o fluxo da Policlínica 
Municipal sem prejudicar a população. Foi lido parecer N° 009/2016 referente a 
plantão da obstetrícia no hospital Queluz. O Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates 
levantou a questão do POAs se no contrato cita que tem de haver médico obstetra ou 
plantão de obstetrícia? Por isso não foi colocado para aprovação da plenária e o CMS 
aguardará o novo contrato do POAs. Referente ao parecer N ° 010/2016, certificado de 
inscrição junto ao conselho municipal de saúde do Hospital Maternidade São José foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Parecer N° 011/2016 refere se a 
prestação de contas do hospital Queluz do repasse da câmara municipal no valor de 
cinqüenta mil (50.000,00) foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
Parecer N° 012 /2016 refere- se à devolução da prestação de conta de recurso no 
valor de 180.255,64 da resolução SES 5.066/2015 do hospital São Camilo , colocado 
em votação foi aprovado por unanimidade sua devolução para correção. O CMS irá 
confeccionar um oficio e encaminhará ao Hospital São Camilo a prestação de contas 
para devidas correções. O parecer N° 013/2016 refere se a não implantação do UAA 
(Unidade de Acolhimento Adulto) e o Consultório de Rua, que conforme parecer em 
sua argumentação, a SMS informa que a manutenção da estrutura necessária é 
inviável financeiramente para a saúde, e entende que a SMS, tomou a decisão de não 
implantação do UAA e o Consultório de Rua antes de encaminhar para a discussão no 
CMS, desta forma a Câmara entende que a decisão já foi tomada e não cabe mais 
manifestação, pois as ações de devolução do recurso já foram tomadas e 
devolvidas,colocadas em votação foi aprovado por unanimidade. Sobre PROJETO 
PARTICIPA SUS IMPLANTADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS SAÚDE EM CASA 2015 Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates orienta que 
as dúvidas do CMS sejam encaminhadas a procuradoria do município para que se 
repasse ao TCE (Tribunal de Contas Estadual) em nome do Gestor Municipal (Exmo. 
Prefeito). Sobre o RAG 2015 O Sr. presidente Cláudio refere-se que está aguardando 
análise da Câmara Técnica do CMS. O Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates fala 
sobre a situação do Instituto São Dimas que, a estrutura não está atendendo mais a 
demanda dos usuários deste serviço. Estuda uma forma de melhorias, pois este 
serviço atende 480 crianças e adolescentes do município que tem Déficit em Atenção. 
E que lá tem uma área 800 metros quadrados e em que em Conselheiro Lafaiete não 
há local central com essa área de baixo custo para locar. Ele cita a possibilidade da 
mudança para UAB (Universidade Aberta do Brasil) conforme já havia repassado pelo 
conselheiro Roberto na RO 279 °. E também explica o questionamento do Sr. 
presidente Claudio que não a possibilidade da unificação do CAPS i e o Instituto São 
Dimas devido às demandas dos pacientes serem diferentes que procuram o serviço. O 
Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates fala sobre a mudança do almoxarifado da 
Farmácia Central para o antigo prédio da SMS e com isso evitará o pagamento de 
aluguel do mesmo. E que no momento a Farmácia Central continuará no mesmo local, 
mas que estuda a possibilidade de mudança para outro local que atenderá melhor as 
demandas da população, mas não tem nada definitivo até o presente momento. O 
Conselheiro Sr. Amarilio questiona sobre a mudança da SMS, pois a secretaria de 
Desenvolvimento Social que ocupou a maior parte Sr. Secretário de Saúde Marcos 
Prates explica sobre a negociação que a lado direito era para SMS e lado esquerdo 
para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele cita que na época da divisão ainda 
não se encontrava como secretário de saúde O Sr. presidente Cláudio solicita uma 
comissão para visitar o PSF do Amaro Ribeiro para realizar uma vista Técnica. Sr. 
Secretário de Saúde Marcos Prates explica sobre a situação do banheiro onde há 
fotos circulando nas redes sociais e que o mesmo é interditado. A empresa que está 



reformando o Centro Regional do São João irá reformar o PSF do Amaro Ribeiro. A 
comissão foi formada pelos seguintes conselheiros: Francisco, Andréia, Ângelo e 
Claudio.  O Conselheiro Sr. Francisco fala sobre atendimento do TFD onde há os erros 
de BH e cita que deveria fazer um calendário e que fosse averiguada a situação 
devido à marcação de consulta em BH. E que às vezes perdem as consultas devido o 
médico não estar presente Sr. Secretário de Saúde Marcos Prates solicita que ele 
repasse essa situação por escrito ao CMS. O Conselheiro Sr. Amarilio questiona sobre 
o contrato das TOPIC que faz o transporte de Lafaiete para BH, Sr Secretário de 
Saúde Marcos Prates explica que só pode levar para BH e em lugares já agendados. 
A Conselheira Srta.  Priscila explica sobre a doação de sangue no Hemominas e 
orienta que o doador devera citar o nome do Hospital de Conselheiro Lafaiete que 
estará fazendo a doação. O Conselheiro Sr. José Miranda cita sobre o índice de 
absenteísmo dos meses de junho e julho totalizado 148 pacientes faltosos para 
realizações de exames. Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada será assinada por todos em próxima 
reunião. Conselheiro Lafaiete, 10 de agosto de 2016. 

 

 


