
Ata da ducentésima octuagéssima quinta reunião do Conselho Municipal de Saúde de 

Conselheiro Lafaiete, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezsesete, no salão da Plenária da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, 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 comunicação de 

correspondências do mês. Foi solicitado quadro de funcionários da Secretaria Municipal 

de Saúde completo. Foi informado a publicação da Resolução 049/2016 que oficializa a 

antiga casa de apoio como nova sede da vacinação. Foi informado que em conversa com 

O Ministério Público ficou definido que será realizada reunião com a secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Ministério Público 

(MP) para esclarecimento de todas as dúvidas, uma vez que o Tribunal de Contas não 

tem correspondido ao que é esperado, mesmo com a intervenção do MP. A reunião será 

marcada após o carnaval. Foi informada participação do Conselho em audiência pública 

referente a animais de grande porte soltos nas vias públicas. Foi informado a 

participação e manifestação de propostas, através de oficio para a Câmara Municipal. O 

MP informou o arquivamento de dois processos referentes a auditorias realizadas. As 

cópias estão na sede do CMS para consulta. Foi apresentado Portaria que renovou o 

status de filantropia do Hospital Queluz. Foi apresentada recomendação a ser 

encaminhada ao Senhor Prefeito que aborda os compromissos de campanha e 

pendências aprovadas na Conferência Municipal de Saúde. Foi realizada a leitura da ata 

da reunião anterior. O conselheiro Amarílio informou não estar contente com a forma 

como o conselheiro Cláudio se portou ao deixar a Presidência do Conselho. Que ele fez 

de repente, sem a devida informação antecipada. O conselheiro Cláudio respondeu 

informando que sua saída já havia sido comunicada com bastante antecedência, em 

função de sua sobrecarga de trabalho, tendo inclusive o fato ter sido comunicado ao 

conselheiro. Colocada em votação a ata foi aprovada com dois votos contra, dos 

conselheiros Amarílio e Alberto. A Presidência do CMS apresentou e passou a palavra 

ao senhor Secretário de Saúde, Alessandro Gláucio. Após apresentar-se, o Secretário 

destacou a importância do Controle Social e a importância de um trabalho em parceria 

entre a SMS e o CMS para a construção de um modelo de saúde para o Município. 

Destacou que em sua gestão não haverá espaço para partidarismo e que irá priorizar as 

questões técnicas. Aproveitando o momento, o Secretário de Saúde apresentou 

esclarecimentos referente a instalação do prontuário eletrônico e das obras de expansão 

da Policlínica Municipal para que passe a atuar como uma UPA tipo 2. Informou ida a 

Brasília para discutir a UPA e recebeu a triste notícia de que os recursos depositados 

para a obra deveriam ser devolvido, sem possibilidades de volta. Também explicou 

outros recursos que deverão ser devolvidos e de obras não terminadas. O conselheiro 

Amarílio disse estar indignado com as informações e entende que se faz necessário uma 

auditoria para investigar a razão de devolução de recursos. Em questão de ordem, o 

conselheiro propôs a abertura de processo de auditoria para verificar o motivo de 

devolução de recursos. Colocado em discussão, a proposta teve grande aceitação. A 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dessa forma, caberá a 

presidência do Conselho encaminhar ao senhor Secretário oficio solicitando abertura de 

auditoria que deverá avaliar a cópia de todos os Convênios firmados com o Estado ou 

com a União durante o período, nos quais devem estar contidos os valores de recursos a 

serem repassados para cada obra, os valores dos projetos preparados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde ou pela União para cada obra, os 

valores de cada obra calculado, após a aprovação do projeto por parte dos órgãos 

responsáveis, a avaliação se a obra proposta e a obra apresentada como projeto eram 

compatíveis com os recursos disponíveis e verificar o cumprimento dos prazos do 



Estado e/ou da União para o depósito dos repasses. O Secretário de Saúde Alessandro 

procedeu a apresentação dos membros de sua equipe presentes na reunião. Foi realizada 

apresentação da forma de trabalho do CMS aos presentes e também foi realizada a 

apresentação da nova constituição do CMS, após mudanças necessárias em função da 

mudança de governo. A Gerência de Odontologia, Juliana Fernandes de Carvalho 

Zebral, apresentou os resultados do PMAQ, do Centro de Especialidades 

Odontológicas, sendo seguido de discussão e análise dos resultados, com várias 

manifestações. 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, 

quinze de fevereiro de 2017.  


