
Ata da ducentésima octogésima quarta reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e 
dezesseis, na sede do Conselho Municipal de Saúde, na cidade de Conselheiro Lafaiete, 
em caráter ordinário. Tendo o coro necessário, o presidente abriu a reunião. Foi lida a 
pauta da reunião. Em seguida foi realizada a leitura de oficio, em que o presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, Cláudio de Souza renuncia a presidência do conselho, 
voltando a atuar como conselheiro. Respeitando o Regimento do Conselho, o 
conselheiro Roberto Sant’Ana assumiu a presidência, por estar exercendo a vice 
presidência do conselho. Passou-se a leitura da ata da reunião anterior. Após discussão e 
não havendo pendências, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Foi colocada em análise a pactuação do sispacto 2016. Foi lido o parecer 027/2016 no 
qual a Câmara Técnica relata que o Município apresentou os resultados da pactuação do 
período 2008 a 2015 com os resultados alcançados. Exemplos: cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades de Saúde do programam bolsa família Serie 
histórica : media de 78,63% - pactuação: 80% - alcançável Proporção de exondontia aos 
procedimentos: Série histórica: média 2,15 – pactuado: 3% - alcançável Cobertura de 
centros de atenção no SUS de atenção psicossocial: Série história: media 4,39/100.000 – 
pactuado 3/100.000 – alcançável Proporção de vacinas do calendário básico de 
vacinação da criança com coberturas vacinas alcançadas: Série história: 114,29% 
pactuado: 88% - alcançável. Diante do exposto, a Câmara Técnica entendeu que a 
pactuação pode ser cumprida dentro de uma normalidade e recomendou a aprovação da 
pactuação. Após esclarecimento de dúvidas e discussão, o parecer foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Passou para a avalição da prestação 
de contas do Hospital São Camilo, referente ao Convenio 1831 no valor de R$ 5.000,00. 
A Câmara Técnica relatou que por problemas no computador foi perdido o parecer 
referente a prestação de contas, contudo, foi constatado divergência entre valores de 
cheques emitidos e a notas fiscais de pagamentos dos cheques. Dessa forma, a Câmara 
recomendou a devolução da prestação de contas para as devidas correções e 
explicações. Colocado em votação, a recomendação foi aprovada por unanimidade. Em 
relação ao projeto Participa SUS, implantado pelo Ministério da Saúde, o Conselho 
ainda não obteve resposta da Procuradoria Municipal em relação a consulta do Tribunal 
de contas do Estado. O conselheiro Roberto informou que irá conversar com o 
Ministério Público para tentar conseguir respostas por outra via. Foi informado a 
mudança da sede da unidade de vacinação para o local onde funcionaria a casa de apoio. 
Apesar de já deliberado e aprovada a mudança pela plenária do conselho, a resolução 
será publicada assim que o município prestar as contas solicitadas pelo conselho, ou 
seja, comprovação de encaminhamento da prestação de contas a Secretaria Estadual de 
Saúde, comprovação de devolução dos recursos na conta do município. Tão logo o 
município apresente a documentação será publicada a resolução do Conselho. A 
Secretaria Municipal de Saúde apresentou resposta para os ofícios 141 e 142 do 
Conselho Municipal de Saúde. Dessa forma não foi deixada pendências de respostas ao 
conselho. Por solicitação dos senhores conselheiros, será emitido oficio a Secretaria 
Municipal de Saúde requerendo as seguintes informações: Implantação do prontuário 
eletrônico e situação do projeto da UPA a ser instalada na Policlínica Municipal. Por 
solicitação do conselheiro José Dorotea, será solicitada informações sobre a situação 
dos médicos da UBS Belavinha, O conselheiro Cláudio agradeceu o apoio e o empenho 
de todos durante a sua gestão e desejou sorte ao novo presidente. 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, sete de dezembro de 2016.  


