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

Conselheiro Lafaiete, realizada aos quatro dias do mês outubro de dois mil e 

dezessete, na plenária da Câmara Municipal de Conselheiro de Lafaiete, na cidade de 

Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário com quórum. Justificaram as suas 

respectivas ausências os seguintes conselheiros: Evandro Gonçalves, Andreia Moreira, 

Wilanderlan Alves, Hélio Martins e Juliana Fernandes. O Secretario de Saúde 

Alessandro justificou sua ausência devido a outro compromisso. Foi realizada a leitura 

da ata pelo conselheiro Lucio. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade 

pelos conselheiros presentes. A conselheira Maria de Lourdes solicitou informar que 

estava incapacitada de comparecer a última reunião do Conselho e a conselheira 

Priscila informou que estava presente na reunião 294. Foi realizada a leitura de 

correspondências entregues ao CMS Lido as portarias 2.296/2017 e 1490/2017. O 

conselheiro Roberto, em conformidade com o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde, informou que, conforme decisão de sua plenária na reunião de 

número 294 foi deliberado que a eleição da nova mas diretora seria realizada na 

reunião seguinte. Informou a publicação do edital de eleição na sede da Prefeitura 

Municipal, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Promotoria pública e 

Fórum Municipal. Apenas uma chapa se inscreveu dentro do prazo estabelecido 

regimentalmente. Dessa forma, por aclamação, foi eleito para o biênio 2018 a 2020 a 

chapa composta pelo conselheiro Roberto Sant`Ana como presidente, o conselheiro 

Lúcio Emery como vice presidente, o conselheiro Cláudio Maurício como primeiro 

secretário e o conselheiro Alberto Luz como segundo secretário. Foi realizada a leitura 

do parecer C.T. 030/2017, que estabelece o organograma de atendimento para 

Esporitricose no município de Conselheiro Lafaiete. A Secretaria Municipal de Saúde 

apresentou, através do Departamento de Vigilância em Saúde, proposta para 

notificação de esporotricose. A proposta atende ao Deliberado pelo Conselho de Saúde 

através da Resolução CMSCL 63/2017. Colocado em votação, aprovado por 

unanimidade.  Lido Parecer 031/20171 Proposta de aplicação financeira ao saldo 

remanescente do recurso das unidades do Programada Farmácia popular do Brasil. A 

Secretaria Municipal de Saúde apresentou solicitação para utilização dos recursos 

remanescentes do projeto farmácia popular. A solicitação é a de utilização do recurso, 

que soma R$ 56.674,10 (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e dez 

centavos) para a aquisição de medicamentos. Para o seu acompanhamento do 

processo, torna-se necessário que a utilização do recurso seja acompanhada de forma 

individualizada. A C.T. recomenda a aprovação da proposta e que os medicamentos 

adquiridos sejam discriminados de forma individual para que o controle social possa 

acompanhar. O conselheiro Amarilio solicitou que o saldo seja exclusivamente para 

comprar de Medicamentos do RENAME e REMUME. Colocado em votação, foi 

aprovado o parecer técnico com o acréscimo da proposta do conselheiro Amarílio.  Foi 

lido o Parecer 028 Plano de ação de recurso da portaria 1714/2017 hospital São 

Camilo. O Hospital São Camilo apresentou proposta para utilização de recurso no valor 

de R$ 630.000,00 (seiscentos e trina mil reais). A planilha apresentada é para um mês, 

e não descreve como será utilizado o recurso nos meses subsequentes. O hospital 

apresentou uma planilha de gastos, apresenta despesa com vale transporte de 

colaboradores, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) que não está de 

acordo com o determinado pela Portaria 1.714/2017 de custeio. A C.T. recomenda a 

devolução do documento para esclarecimento das dúvidas. A administradora do 

Hospital São Camilo, Filomena, informou que os valores de recursos informados serão 
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utilizados durante o período de seis meses, por isso, foi informado apenas um mês. 

Também informou que não será utilizado o recurso para o pagamento de transporte de 

colaboradores, embora entenda ser legal, para evitar questionamentos futuros. 

Colocado em votação pela plenária, ficou deliberado que o hospital apresentará 

documento informando que a planilha de ação é para o período de seis meses e que 

não serão utilizados recursos para pagamento de vales transportes. A partir dessas 

informações, será publicada Resolução do Conselho Municipal de Saúde. Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade. Passou-se a leitura do parecer 029/2017 Plano 

de ação do Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente apresentou ofício 43/2017 em 

que informa a intenção de utilizar recurso no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) para realização de reforma na sala de pequenos procedimentos e na ala A da 

entidade. Na correspondência, o hospital informa que apresentará o plano de trabalho 

assim que terminar os levantamentos necessários para a execução da obra. A C.T. 

recomenda o aguardo do encaminhamento do plano completo para avaliação e 

aprovação. O conselheiro Roberto ressaltou o fato de o hospital ter apresentado a sua 

intenção de utilização dos recursos. Isso indica um maior grau de organização e 

compromisso para com o recurso público. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Passou-se a análise do parecer C.T. 027/2017, que trata do Relatório 

Anual de Gestão (RAG) do ano de 2016. O Conselho Municipal de Saúde retirou do 

SARGSUS cópia do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2016. A análise do 

relatório depende da apresentação de documentação, além da obtida no SARGSUS. 

São documentos obrigatórios para a avaliação do RAG - Relação analítica de 

empenhos por ficha ordenado por credor no período. - Plano Anual de Saúde do 

período avaliado. - Resultados do plano anual de saúde do período avaliado. Dessa 

forma, não é possível à Câmara Técnica avaliar e elaborar recomendação do RAG 

para o período. A recomendação é de devolução do RAG para que seja anexado a 

documentação pertinente, possibilitando assim, a sua análise. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. Foi registrada a entrada do oficio 129/SMS /2017 que 

possui os extratos bancários da assistência farmacêutica referente o período de janeiro 

a agosto 2017.  O conselheiro Roberto informou sobre a audiência pública realizada na 

Casa Legislativa sobre o Plano Plurianual (PPA). Informou que o Conselho apresentou 

sua preocupação pelo fato de o documento não ter sido avaliado e deliberado pela 

Plenária do CMS, conforme especifica o artigo 30 da Lei Complementar 141/2012. 

Manifestou que sem o Plano Municipal de Saúde, não há como o Conselho deliberar 

sobre ações de PPA. Também disse que o presidente da Câmara Municipal informou 

que daria um prazo de oito dias para que os conselhos apresentassem propostas e 

emendas para o PPA e que findo o prazo, o projeto entraria em votação na casa. O 

conselheiro Roberto manifestou que não cabe ao CMS apresentar propostas. A 

responsabilidade de apresentar um PPA é do município e que o Conselho, de posse do 

plano municipal de saúde, agenda de saúde e indicadores do município avalia e 

delibera sobre a proposta, podendo então apresentar mudanças. Reforçou que a 

responsabilidade de preparo é o gestor. Se o CMS começas a apresentar propostas de 

forma independente, sem a referência do executivo, o mesmo se tornará gestor do 

município. O conselheiro Claudio se manifestou sobre o PPA e disse que o executivo e 

sua equipe não apresentaram o PPA ao CMS e acha que o prazo é curto para 

aprovação do PPA. E que, entende que a câmara dever devolva o PPA para o 

executivo e com isso ganham tempo para agregar as deficiências ao PPA. Ficou 

deliberado, por unanimidade, que o Conselho emitirá recomendação para a Câmara 
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Municipal alertando sobre o risco que representa a aprovação do PPA sem a devida 

avaliação e deliberação do Controle Social. Com a emissão da recomendação, o 

Conselho ficará isento de qualquer problema legal que possa ser identificado por 

violação da legislação SUS. Passou-se a avaliação da nova legislação que modifica a 

Atenção Básica. O conselheiro Roberto informou contato com o Conselho Nacional e o 

Conselho Estadual para maiores informações sobre as mudanças propostas. Como 

resposta, obteve a recomendação de extrema cautela nas discussões e deliberações 

sobre mudanças. Que o Conselho Nacional irá se manifestar de forma oficial em breve 

e que até lá, seja mantido o modelo atual de atenção básica. Diante o exposto, a 

Plenária recomendou, por unanimidade, a emissão de ofício ao senhor secretário de 

saúde, extrema cautela em mudanças no modelo atual de atenção básica do município 

e a necessidade de avaliação e deliberação por parte do Controle Social de qualquer 

mudança a ser realizada. O conselheiro Roberto apresentou demanda referente a 

problemas com alguns procedimentos no Hospital São Vicente. Segundo o conselheiro, 

crianças que necessitem de exames especializados, como ressonância magnética, não 

tem para onde ir, obrigando a SMS a ter que procurar alternativas para o procedimento. 

Informou que quando de divulgação da transferência de atendimento do pronto socorro 

para o hospital São Vicente, questionou sobre a forma como foi realizada, 

documentação comprobatória e a deliberação do CMS. Informou que não pode ocorrer 

de funcionários da SMS, incluindo o secretário de saúde tenham que estar procurando 

vaga para paciente. Que o hospital é o responsável e que cabe a ele estabelecer um 

fluxo para o atendimento desse paciente, já que é remunerado para tal. Dessa forma, 

solicitou que a plenária aprovasse deliberação solicitando o encaminhamento imediato 

do contrato formal assinado entre o hospital São Vicente e a SMS, para avaliação e 

deliberação do Conselho de Saúde, para posterior inclusão no POAS. Colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade. A Conselheira Lourdes propôs que a atenção 

básica e o hospital São Vicente apresentem a documentação de atendimentos para a 

Câmara Técnica analise. Colocada em votação foi aprovado por unanimidade pela 

plenária. A Vereadora Carla Sassi em sua fala sobre a castração que acontece dentro 

do CCZ e que a proposta é que a castração seja realizada em outro loca. Foi sugerido 

o antigo SAMU e que todos sensibilizem a gestão para mudança. O conselheiro 

Roberto disse que seria ideal a realização de um encontro entre o prefeito e a 

Secretaria Municipal de Saúde, os Órgãos de Controle Social e ONGs para sensibiliza-

lo sobre a necessidade resolver a questão da castração e a sessão do espaço do 

antigo SAMU. Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. 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, quatro do mês de outubro de 

2017.  

 


