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Ata da trecentésima oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos dez de outubro de dois e dezoito, na 
sala de reuniões da casa dos Conselhos, na cidade de Conselheiro Lafaiete 
em caráter ordinário. Tendo o quórum, a presidência iniciou os trabalhos. 
Justificaram as suas ausências os seguintes conselheiros: Evandro 
Gonçalves, Nilson Abel, Laércio Eustáquio, Helenara, Alberto Luz, Hélio 
Martins, Ryan Jefferson, Roberto Alves, Jose Miranda, Edson Paulo, Rodrigo 
Acácio Amarilio Zebral, Nilda Barbosa. O conselheiro Roberto informou que o 
novo secretário de saúde não pode comparecer a reunião por motivo de 
compromisso já marcado. Foi realizada a leitura da ata 307 pelo conselheiro 
Lucio Emery. Colocada em votação foi aprovada pelos conselheiros 
presentes.Foram entregues as escalas dos hospitais, RAPS e policlínica. Foi 
apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde os resultados da Carteira de 
Atenção Básica. O Conselho Municipal de Saúde irá emitir, conforme 
deliberação de sua Plenária declaração a Secretaria Estadual de Saúde, 
informando a ciência por parte do Controle Social, e, posteriormente, será 
realizada análise do documento pela Câmara Técnica. O conselheiro Carlos 
Vamberto informou que realizou visita a casa que será utilizada para abrigar 
a unidade de saúde da família do São Dimas. Ressaltou que a residência é 
adequada e possui condições de servir para o fim desejado. Foi acusado o 
recebimento do Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2017. 
O conselheiro Roberto informou que foi encaminhado ao Ministério Público as 
demandas apontadas pelo grupo de verificação da FAMOCOL, uma vez que 
a Administração Municipal não se manifestou, apesar das inúmeras 
solicitações do Conselho de Saúde. Foi informado à Plenária a emissão de 
ofício 109/2018, que responde a questões do Ministério Público, Ofício 
108/2018 sobre inquérito civil que afeta o hospital São Vicente e ofício 
111/2018, que solicita apresentação de planejamento por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde. Também foi apresentado respostas de reclamações de 
usuários emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde e já repassadas aos 
reclamantes e convites que chegaram ao Conselho.Foi realizada a leitura do 
parecer 025/2018 que trata de solicitação de alteração do plano de trabalho 
do hospital São Camilo referente à Resolução 5952 de 14 de novembro de 
2017. O Hospital São Camilo encaminhou ao Conselho convênio firmado via 
Resolução 5952/2017. Em anexo foi encaminhado Ofício 027/2018, em que o 
Hospital solicita que o Conselho estenda a autorização para a utilização dos 
recursos para o mês de fevereiro de 2018. A alegação realizada pelo hospital 
é de que o recurso foi depositado em 28 de fevereiro e apresenta como 
justificativa o Decreto número 199 de 15 de fevereiro de 2018 do Município 
de Conselheiro Lafaiete. Em consulta a Secretaria Municipal de Saúde foi 
informado que, em função da necessidade de criação de créditos 
suplementares, o recurso foi liberado no mês de fevereiro. A solicitação do 
hospital está baseada em ações comprovadas por meio de legislação, 
contudo, não foi apresentado o comprovante de depósito do recurso na data 
informada pelo hospital. Outra dúvida é o fato de, apesar de estar com o 
recurso liberado para utilização já em fevereiro, e sabendo da necessidade 
de aprovação por parte do Controle Social, a demora em apresentar o plano 
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de ação. Apesar de estranhar o longo período para a apresentação do plano, 
a câmara técnica entende que a aprovação das contas é importante para a 
continuidade de funcionamento da Instituição. Diante do exposto, a Câmara 
Técnica recomendou a aprovação da prestação de contas do hospital São 
Camilo com ressalva e encaminhamento de ofício informando a Instituição o 
ocorrido. Colocada em votação, o parecer foi aprovadopor unanimidade. Foi 
apreciado o parecer 026/2018 que trata de prestação de contas do Hospital 
Queluz referente a Resolução 5952 de 14 de novembro de 2017. O Hospital 
Queluz encaminhou ao Conselho prestação de contas referente ao convênio 
firmado via Resolução 5952/2017. Toda a prestação foi apresentada em 
blocos, constando em cada bloco os orçamentos para compra, nota de 
compra, boleto de pagamento e comprovação de pagamento realizado. Os 
itens estão claros e cumpre os objetivos aprovados de aquisição de 
medicamentos e de insumos de consumo. Diante do exposto, a Câmara 
Técnica recomenda a aprovação das contas.Colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade. Passou-se a análise do parecer 027/2018 que 
trata de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para utilização de 
recurso referente à Resolução 5952/2017. A Secretaria Municipal de Saúde 
encaminhou Ofício PMCL/SMS/GAB/OF.0244/2018, em que solicita a 
deliberação do Conselho para utilização de recursos de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), depositados nas contas 65159-1 e 65160-5, do Banco do Brasil, 
para aquisição de materiais de consumo para a policlínica municipal. O 
recurso encontra-se em conformidade para a utilização ao fim solicitado e 
poderá contribuir para aumentar, mesmo que por um período, a qualidade do 
serviço oferecido pela policlínica. Diante do exposto, a Câmara Técnica 
recomenda a aprovação do plano de trabalho. O conselheiro Lucio 
apresentou solicitação de aquisição de um foco para a sala de sutura, uma 
vez que as condições atuais não permitem um trabalho com a qualidade 
necessária. Colocada em votação o parecer, acrescido da solicitação do 
conselheiro Lúcio, foi aprovado por unanimidade. Foi iniciada avaliação de 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de revogação ou modificação 
da Resolução CMSCL 110/2018, que estabelece a obrigatoriedade de 
existência de consultórios odontológicos nas três novas unidades de saúde 
aprovadas pelo Conselho de Saúde. A gerente da Atenção Básica, Rita, 
informou que, no momento, não há como as unidades possuírem os 
consultórios, em função de restrições financeiras. Que apenas uma das 
unidades será contemplada, a da Avenidas Amazonas. O conselheiro Lúcio 
informou que a necessidade de aumento de atendimento odontológico está 
justificada pelos valores baixos observados no RAG e no aumento elevado 
de emergências da policlínica e hospitalar observado. Ainda disse que a 
visão escolar da odontologia deve ser modificada, uma vez que o 
atendimento deve ser universalizado. Outros conselheiros manifestaram 
apoiando o posicionamento do conselheiro Lúcio. Ficou definido pela Plenária 
que a Gerência de Odontologia apresentará na reunião de 13 de fevereiro de 
2019, plano de ação, devidamente explicado e detalhado, para a ampliação 
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do serviço de atendimento odontológico no município, abordando seus 
aspectos de qualidade, expansão e financeiro. Colocado em votação a 
proposta foiaprovada por unanimidade. Também ficou deliberado que, diante 
do compromisso assumido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
apresentação de proposta para o serviço de odontologia municipal, será 
emitida nova Resolução revogando a Resolução 110/2018, autorizando a 
abertura das unidades de Saúde da Família, sem a obrigatoriedade de 
consultório odontológico. Contudo, a unidade odontológica programada para 
a Avenida Amazonas será instalada. Colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade pela Plenária.Foi apresentada proposta de Protocolo 
Intersetorial Prevenção e Atendimento a Conduta de Suicídio. O conselheiro 
Roberto explicou que o documento apresentado é resultado de trabalho 
realizado por vários grupos que atuam no atendimento e na atenção ao 
paciente. Que o protocolo será um marco importante para uma melhoria 
considerável na qualidade do serviço, não somente do paciente, mas também 
dos familiares e servirá como referência, por exemplo a escolas, para 
encaminhamento preventivo, uma necessidade atual. O documento foi 
aprovado por unanimidade e caberá a mesa diretoria do Controle Social 
realizar o trabalho de divulgação efetiva e adequado do protocolo aprovado. 
Tendo atingido o horário regimental, a reunião foi encerrada e a presente ata 
será lavrada e, após lida e aprovada, será assinada por todos. Conselheiro 
Lafaiete, dez de outubro de 2018. 
 

 


