
Ata da ducentésima nonagésima primeira reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos doze dias do mês de julho de 
dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, em caráter ordinário. Tendo o quórum necessário, o 
presidente abriu os trabalhos. Justificaram a ausência os conselheiros: Ryan 
Jeferson, José Salvador, Ana Marislene, Cláudio Maurício, Andreia Moreira, 
Jose Miranda, Helenara Beatriz, Lucinei Alvim, Margareth de Sá, Maurilena dos 
Santos Nilson Abel e Carlos Vamberto. Foi lida a pauta e em seguida a ata 
290ª da reunião de caráter ordinário pela conselheira Lourdes Barros, que, 
após analisada foi aprovada por unanimidade. Foi entregue pelos moradores 
do Bairro Museu assinaturas solicitando com urgência o atendimento médico 
para o PSF. Foi lido o convite do conselho da mulher solicitando a participação 
dos conselheiros ao desfile da Independência. Foram informadas as portarias: 
1714 portaria de 7 de julho de 2017, 1166 de 29 de junho de 2017, 1109 de 
junho de 2017, todas encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde para 
conhecimento e análise. Foram apresentadas pendências relativas a 
reclamações de pacientes referentes aos Processos eletrônicos de números: 
4953/2017, e 5045/2017. Lido a resposta do ofício 134/2016 CMSCL referente 
à denúncia sobre o Hospital São Vicente. Lido oficio sobre publicação de 
Portaria de Nomeação dos componentes do Conselho Municipal de Saúde, 
Biênio 2017/2019. Realizada a leitura dos ofícios Nº PMCL/SMS/NASF /OF 
109/2017 sobre adesão PSE (Programa Saúde na Escola), Nº 
PMCL/SMS/GAB /OF 282/2017 referente ao fluxograma de cirurgias, ofício 
163/07/2017 informações demonstrativas referente ao TAC do Hospital 
Maternidade São José. Leitura do parecer C.T. 010/2017 Avaliações da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2018 . Aprovado pela plenária 
por unanimidade. Leitura do parecer C.T 011/2017 Prestações de contas do 
Hospital São Camilo – convênio 1831/2013 Hospital São Camilo Aprovado pela 
plenária por unanimidade Leitura do parecer C.T 012/2017Prestações de 
contas do Hospital São Vicente –convênio de subvenção social 
13/2014Hospital São Vicente Aprovado pela plenária por unanimidade. Leitura 
do parecer C.T. 014/2017 Relatórios final de auditoria solicitada pela de 
devolução de convênios período 2009 a 2016.Aprovado pela plenária por 
unanimidade. Leitura do parecer C. T. 015/2017Adesão a proposta de 
atendimento de pré-natal de acordo com protocolo clínico proposto pelo 
Ministério da Saúde Aprovado pela plenária por unanimidade. Leitura do 
parecer C.T. 016/2017Solicitação de publicação de resolução regulamentando 
a obrigatoriedade de notificação de casos de esporotricose no Município de 
Conselheiro Lafaiete Departamento de Vigilância em Saúde/Vereadora Carla 
Sassi Aprovado pela plenária por unanimidade. Leitura parecer C.T. 
017/2017Plano de saúde do trabalhador Departamento de Vigilância em Saúde 
Aprovado pela plenária por unanimidade. Leitura do parecer C.T. 
018/2017Correspondência do Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais. Aprovado pela plenária por unanimidade. Leitura parecer C.T. 
013/2017Protocolo de agendamento para atendimento nas unidades de Saúde 
da Família. Retirados pela plenária com as devidas justificativas da SMS, que 
foram feitos pelo oficio PMCL/SMS/GAB/OF.O conselheiro Amarilio fez 
questionamentos sobre o oficio supracitado e solicita que a SMS tenha um 
prazo para se reorganizar. Colocado pela plenária foi definido que a SMS terá 
um prazo de 60 dias para se reorganizar e responder ao CMS O conselheiro e 
presidente roberto fez cobrança referente a compromissos urgentes da S.M.S, 
colocado para plenária ficou definido o prazo de 30 dias para entrega das 
pendencias e com a ressalva que a partir data a não apresentação destes 



documentos o CMS, não irá aprovar nenhum documento que for solicitado pela 
SMS.  O Conselheiro Presidente Roberto solicita ações, resultados e despesas 
realizadas pela ODONTO-SESC. 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, doze do mês de julho de 2017.  

 


