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Ata da trecentésima quinquagésima primeira reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro 
dois mil e vinte e dois, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. 
Em função da pandemia e da necessidade de distanciamento social a reunião foi 
realizada por meio virtual. Tendo registrado quórum, o conselheiro Roberto 
iniciou a reunião apresentando a pauta de reunião, que foi aprovada pelos 
presentes. O conselheiro Roberto comunicou aos conselheiros que as atas 
referentes ao ano de 2021 já estão disponíveis para avaliação e aprovação. Ficou 
aprovado pela Plenária que os conselheiros de saúde procederão a leitura e 
análise das atas até o dia 24 de fevereiro. Caso não ocorra nenhuma 
manifestação por parte dos conselheiros, as atas serão publicadas como 
aprovadas. Foi ainda comunicado que os conselheiros passarão na sede do 
Conselho de Saúde para proceder a sua assinatura. Colocado em votação foi 
aprovado pela Plena. O Conselheiro Marquinho manifestou sua indignação com 
o tratamento dado pelo senhor Secretário de Saúde ao Conselheiro Amarílio 
durante reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Segundo o 
Conselheiro não foi saudável a forma como o Secretário se portou frente ao 
Conselheiro Amarílio. O Conselheiro Vantuil endossou a fala e disse que ao 
ofender um Conselheiro, o Secretário de Saúde ofende todo o Conselho. Em 
discussão, a Plenária aprovou a emissão de nota de repúdio sobre a conduta a 
ser publicada nos veículos de comunicação do município e para o Conselho 
Estadual de Saúde. O Conselheiro Roberto informou que é necessário que a 
Secretaria de Saúde passe a consultar mais o Conselho de Saúde. Informou que 
o princípio defendido pela Secretaria de que não é necessário que o Conselho 
analise e delibere sobre as políticas públicas já levou a reprovação de dois 
relatórios de gestão e poderá levar a reprovação de um terceiro. Foi apresentado 
pelo conselheiro Roberto o calendário de ações do Conselho de Saúde para o 
ano de 2022. O conselheiro informou que, apesar do calendário, as demais ações 
e responsabilidades do Conselho continuam. Foi avaliado solicitação do Hospital 
São Camilo para utilização de recursos constantes na Resolução SES/MG no 
7.586 de 01 de julho de 2021 que somam R$ 570.445,08 (quinhentos e setenta 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). Foi lido o Parecer da 
Câmara Técnica de número 002/2022, que recomendou a aprovação do plano 
de trabalho. Colocado em votação foi aprovado. Foi apresentado solicitação de 
mudança de objeto de plano de trabalho pelo Hospital Queluz com as devidas 
justificativas. A análise do documento demonstrou que a mudança de objeto não 
compromete o que determina a Portaria 1.675/2021. Colocado em votação foi 
aprovado pela Plenária. Dessa forma a Resolução CMSCL 187/2021 será 
revogada. Passou-se a avaliação de solicitação de atualização da tabela de 
exames de imagem solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. O Conselheiro 
Alberto informou que em análise do documento e comparando-o com valores 
cobrados por planos de saúde pode perceber que os valores solicitados estão 
dentro da média paga atualmente. O conselheiro Roberto informou que foi 
solicitado ao Fundo Municipal de Saúde informação se existe orçamento na LOA 
2022 para custear os valores solicitados, o número esperado de exames e o total 
planejado para gasto. A Plenária aprovou que apresentar as informações 
solicitadas são condicionantes para a apresentação da tabela, uma vez que se 
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faz necessário garantir recursos para a proposta. Assim, ficou aprovado pela 
Plena que se houver orçamento comprovado a tabela poderá ser aprovada. O 
conselheiro Roberto informou que o conselheiro Lúcio Emery comunicou seu 
desligamento do Controle Social. Roberto agradeceu os serviços prestados pelo 
odontólogo. Informou que com a saída do conselheiro a mesa diretora perde o 
seu vice-presidente. Após debate ficou definido que o Conselho não pode ficar 
sem sua mesa completa. Por decisão de sua Plenária ficou definido que a mesa 
diretora do Conselho será recomposta com membros que continuarão como 
conselheiros indicados por suas representações. Assim, por decisão aprovada 
pela Plenária a nova mesa diretora que representará o Controle Social para o 
biênio 2022 – 2024 terá seguinte composição Presidente: Conselheiro Roberto 
Sant’Ana Lisboa Batista Vice-presidente: Conselheiro Alberto Luz Coelho 1ª 
Secretária: Conselheira Daniele Tereza do Carmo Carvalho 2º Secretário: 
Conselheiro Carlos Vamberto de Oliveira. Passou-se a discussão sobre a 
necessidade de convocação de conferência de saúde mental, em atendimento a 
Deliberação do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Estadual de Saúde. 
O conselheiro Roberto apresentou toda a documentação que orienta a 
conferência em todos os seus níveis. A Plenária aprovou a realização da 
Conferência Municipal de Saúde Mental. Ficou ainda definido que caberá a 
Comissão Organizadora definir a data de sua realização. Tendo atingido o horário 
regimental, a reunião foi encerrada e o presente ata será lavrada e, após lida e 
aprovada, será assinada por todos. Conselheiro Lafaiete, 17 de fevereiro de 
2022. 
 
 
 
 


