
Ata da ducentésima octogésima nona reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos dezessete dias do mês de maio de dois 
mil e dezessete, no salão de reuniões da Câmara Municipal na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, em caráter extraordinário. Tendo o quórum necessário, o 
presidente abriu os trabalhos. O conselheiro Roberto informou que, conforme 
definido em sua reunião ordinária de número 288, a reunião extraordinária, terá 
como tema único a discussão referente a Resolução 5309/2016, que trata de 
recurso de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) destinados a 
atenção básica. Dessa forma, não foi elaborada pauta. Justificaram as suas 
respectivas ausências os seguintes conselheiros: Ana Marilene, Andreia 
Moreira, Ryan Jefferson, Ana Paula, Jose Salvador e José Miranda. Foram 
lidos os ofícios justificando as respectivas ausências: do Sr. deputado Glaycon 
Franco, do Sr. prefeito Mário Marcus e do Sr. vereador Sandro José dos 
Santos. Foi realizada a leitura da ata da reunião 288º pelo senhor presidente 
conselheiro Roberto Santana que foi aprovada por unanimidade. A palavra foi 
solicitada pela senhora promotora Danielle Vignoli Leite e com a concordância 
dos presentes iniciou sua fala relatando reuniões ocorridas no Ministério 
Público a partir de solicitação dos senhores vereadores, onde os mesmos 
apresentaram um projeto de lei e parecer emitido pelo Conselho Municipal de 
Saúde. Explicou que após o questionamento da Câmara, realizou pesquisa 
junto a Secretaria de Estado de Saúde, obtendo como resposta a confirmação 
de que os recursos estabelecidos na Resolução 5309/2016 é destinado para a 
Atenção Básica, não existindo possibilidade de sua utilização em outra área da 
saúde. Ainda informou que o número da dotação é a 301, atenção básica, 
enquanto para a atenção secundária deveria constar a ficha 302, estando o 
recurso da atenção secundária contratualizada. A administradora do hospital 
São Camilo, Filomena, questionou a promotora informando que o recurso foi 
uma solicitação dos hospitais ao deputado Glaycon Franco e que o mesmo 
informou que o recurso viria para os mesmos. Informou as dificuldades 
financeiras que cada instituição hospitalar passa e que o recurso é fundamental 
para aliviar um pouco a questão financeira. O ministério público informou que 
não é uma questão de ser a favor ou contra os hospitais. Simplesmente trata-
se de uma questão legal. Deixou em sua fala que caso o recurso seja 
destinado para outra função que não a atenção básica, haverá consequências 
jurídicas e os valores deverão ser retornados. O administrador do Hospital 
Maternidade São José solicitou a palavra e informou que na terça feira, dia 16 
de maio, foi com o conselheiro Roberto até a cidade administrativa e que forma 
informados pelas funcionárias Poliana e Thamiris de que o recurso foi 
destinado para aplicação na atenção básica, sendo vedado a sua utilização em 
outro local da saúde. Disse que, por mais que precise dos recursos, não há 
como o mesmo ser aplicado de forma legal e que os hospitais terão que 
devolver se o receberem. O senhor Geovani destacou a importância de ação 
do Controle Social e, apesar das críticas sofridas, cumpriu seu papel. Informou 
que todos concordam que o recurso veio para os hospitais, mas técnica e 
legalmente não como utilizá-lo nos hospitais. Defendeu que a questão se torna 
política e a outra alternativa, a única possível, é que o município subvencione 
os hospitais, estabelecendo uma troca de recursos, conforme sugerido pela 
própria Secretaria de Estado de Saúde no encontro de terça feria. O secretário 
de saúde Alessandro solicitou a palavra e disse que não como o secretário 
repassar recursos aos hospitais sem a devida segurança jurídica. Disse 
entender as dificuldades dos hospitais, mas que outra forma de repasse deverá 
ser estudada. Informou que irá procurar o senhor prefeito e o secretário de 
fazenda, para que juntos possam estudar uma alternativa. O conselheiro Kadar 
sugeriu que seja estudado uma forma de o Estado corrigir o erro, de tal forma 
que o recurso volte a SES e seja devolvido da forma correta. O secretário 



Alessandro e o conselheiro Roberto disseram que esse é um risco muito 
grande, pois o estado está sem recursos e o retorno do dinheiro deixaria a 
todos sem recurso nenhum. Atendendo a sugestão do Ministério Público, o 
conselheiro Roberto apresentou proposta a plenária para que o Conselho 
participe de reunião com a administração municipal, a ser agendada pelo 
senhor secretário de saúde, para discutir alternativas. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. O ministério público ainda informou que o 
município poderá utilizar recursos próprios que não sejam da saúde, sem a 
necessidade de aprovação do Conselho. Caso os recursos sejam oriundos da 
saúde, deverá passar pela aprovação do Conselho. A presidência do conselho 
informou que o controle social considera o assunto encerrado e que caberá a 
secretaria municipal de saúde apresentar o seu plano de trabalho de utilização 
do recurso ao conselho de saúde para análise e deliberação. Dessa forma o 
conselho irá emitir resolução no sentido de regular as ações a serem adotadas 
pela secretaria de saúde. O conselheiro Roberto ainda informou que será 
formada uma comissão de conselheiros para participar de reunião a ser 
agendada com o senhor prefeito, contudo a decisão agora é da administração.  
O conselheiro Roberto disse: que durante todo esse período o conselho 
apanhou muito, pois os interesses políticos forma priorizados. Contudo, 
entende que o controle social sai de todo o processo fortalecido e envia a 
mensagem a todos os órgãos do município de que não é possível estabelecer 
políticas ou ações públicas de saúde sem a discussão e deliberação do 
Conselho Municipal de Saúde. 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 de maio de 2017.  

 


