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Ata da trecentésima qüinquagésima quarta  reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos vinte e sete  dias do mês de abril 
de 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 apresentou algumas informações aos 
conselheiros que foram as seguintes: sobre o hospital Regional, Valora Minas, 
o TAC da oftalmologia que ficou definido que será encaminhado um oficio a 
promotoria solicitando esclarecimentos, também sobre uma dotação 
orçamentária para divulgar as ações que o CMS realiza. Tatiane faz uma 
explanação com dados de dengue do período de 2019 ate 25 de abril de 2022 
e que este ano os casos de dengue esta aumentando a nível nacional. Roberto 
cobra o envio desses dados ao CMS e da do plano de ação do PSE.. Ela diz 
que as medidas estão sendo adotada para sanar os focos. Fala sobre a 
dificuldade de realizar as reuniões do comitê da dengue. O conselheiro 
Vamberto cita sobre os atritos que esta acontecendo entre o coordenador da 
dengue e as agentes de endemias e que isso não é bom pra um ambiente de 
trabalho. Tatiane desconhece sobre a situação, mas que irá tomar providencia. 
Isabela responsável faz uma explanação sobre a falta de medicamentos 
devidos a varias situações inclusive falta de matéria prima e que isto esta 
acontecendo a nível nacional. E que dentre os medicamentos essências da 
farmácia básica esta em falta 23 e o Roberto solicitou que sejam 
encaminhados ao CMS a relação desses medicamentos ausentes. Sugere 
uma reunião com o MP para realizar a compra desses medicamentos dentro 
da legalidade. Recurso para Hospital Maternidade São José resolução 
SES/MG 7559/2021 R$ 437.571,00 parecer 003/2022 câmara técnica 
aprovado pela plenária por unanimidade .Recurso para Hospital Maternidade 
São José  resolução SES/MG 7608/2021  R$ 5.000,00 parecer 004/2022  
câmara técnica aprovado pela plenária por unanimidade .Recurso para 
Hospital Maternidade São José  resolução SES/MG 7560/2021  R$ 313.028,90 
parecer 005/2022  câmara técnica aprovado pela plenária por unanimidade 
.Recurso para Hospital Queluz resolução SES/MG 7682/2021  R$ 500.000,00 
parecer 006/2022  câmara técnica aprovado pela plenária por 
unanimidade.Prestação de contas Hospital São Camilo referente a Portaria 
649/202 parecer 007/2022  câmara técnica aprovado pela plenária por 
unanimidade .Prestação de contas Hospital Queluz  referente a Portaria 
3470/2019 parecer 008/2022  câmara técnica aprovado pela plenária por 
unanimidade .Abertura de créditos suplementares para a saúde no valor de R$ 
4.435.499,85 parecer 009/2022  aprovado pela plenária por unanimidade com 
ressalva que ira ser encaminhado oficio aos órgãos procuradoria ,SMS E 
Câmara Municipal que este credito conte no PMS e também informar os riscos 
que pode ocorrer sobre remanejo de recursos da saúde sem a avaliação do 
CMS .Isabela fala sobre o valora minas que as cirurgias eletivas do valora 
minas é para um=ma demanda suprimida  devido ao covid 19 , mas que ainda 
esta muito confuso sobre esse programa. Que essa demanda para os 
seguintes hospitais realizar os procedimentos cirúrgicos : Hospital Maternidade 
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São Jose , Hospital Queluz e Hospital São Camilo e que a prestação de contas 
será realizada a cada quadrimestre e que o Estado que ira avaliar e 
deliberar.Indicação de dois conselheiros para comporem o grupo 
contratualização com hospitais e POAS as indicações foram o conselheiro 
Roberto Sant’ana Lisboa Batista e o conselheiro Alberto Luz Coelho aprovado 
pela plenária por unanimidade .Hospital regional o conselheiro Roberto fez 
uma apresentação sobre o hospital houve ampla discussão sobre o assunto 
que, será realizado dia 9 de maio uma apresentação pelo o canal do you tube 
e os conselheiros estão convidado a assistir. A conselheira Eliete faz um 
desabafo que o Hospital ficou muito prejudicado com a mudança de local indo 
para o hospital Queluz quando o hospital foi requisitado para ser hospital de 
Campanha devido a baixa produção. Ela relata que houve baixa de produção 
SUS e que com isso perdeu muito recurso, que o hospital ajudou e hoje não 
recebe nem uma ajuda do município. Retorno das reuniões presenciais ainda 
ficou definido que será no modo virtual conselheiro Amarilio fala sobre que 
agora que estamos começando retirar as mascaras que ainda muito cedo para 
se reunir presencial. 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, 27 de abril de 2022. 


