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 Ata da trecentésima nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada ao quatorze de novembro 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 Eustaquio, Helenara, 
Hélio Martins, Ryan Jefferson, Roberto Alves, Jose Miranda e Ana Marislene. 
Foi realizada a leitura da ata 308 pela conselheira Lourdes Maria. A 
conselheira solicitou a Alteração na ata 308 sobre a prestação de conta do 
hospital são Camilo. Ela solicitou que seja registrado que o Hospital 
apresentou informações e não prestação de contas. Também solicitou que 
em relação ao plano de odontologia, seja registrado que será realizada 
readequação e não ampliação. Que o planejamento a ser apresentado 
permitirá uma readequação de acessibilidade dos usuários. Que essa 
ampliação não seguirá os parâmetros do Ministério da Saúde, quanto ao 
horário de trabalho do dentista. Os conselheiros Lúcio e Roberto informaram 
que o Conselho espera uma ampliação da rede de odontologia, uma vez que 
apenas a readequação não possibilitará um aumento na cobertura. Também 
informaram que não foi condicionado seguir os parâmetros do Ministério da 
Saúde, mas que a ampliação da cobertura o que tem disponível é esperado 
pelo Conselho.Colocada em votação foi aprovada pelos conselheiros 
presentes.Foram entregues as escalas dos hospitais, RAPS e policlínica. 
Também foi informado a publicação de novo Decreto de recomposição do 
Conselho, com a seguinte alteração Ricardo da Silva Souza titular indicado 
pela da SMS e Lourdes Maria Barros de Carvalho suplente indicado pela 
SMS. O conselheiro Roberto informou que, conforme deliberado pela 
Plenária, mudanças na composição do Conselho não poderá alterar o tempo 
de mandato que se encerra em 2020. Foram lidas correspondências 
entregues ao conselho. Entre elas, curso ofertado pelo Conselho Estadual de 
Saúde, um Seminário da Gestão da Força do Trabalho na Enfermagem em 
parceria com Conselho Estadual de Saúde e FDCL. Desse encontro serão 
eleitos delegados para a conferência estadual sobre o trabalho da 
enfermagem. Foram apresentadas da SMS sobre demandas pertinentes a 
pacientes. O conselheiro Roberto solicitou a Secretaria Municipal de Saúde 
atenção para a Deliberação CIB SUSMG 2788/17/10/2018 sobre 
transferências de recursos para Olhos D Almas no valor de 575.255,85. O 
novo secretário de saúde, Ricardo Souza, se apresentou a plenária e fez um 
relato sobre sua atuação profissional. Em seguida respondeu a algumas 
arguições realizadas pelo conselheiro Amarílio.O conselheiro Cláudio 
solicitou informações sobre ações que estão sendo conversadas e que 
afetam o laboratório central do município. Informou que os comentários são 
variados. O conselheiro Roberto informou que o assunto não foi colocado 
como pauta por não haver um posicionamento oficial da gestão e que, em 
resposta ao oficio do MP referente ao Inquérito civil 0183.13.000510-5 
permanece em vigor a Resolução 69, com todas as suas determinações. O 
Secretário Ricardo tomou a palavra e informou ao assumir se deparou com 
uma eminente interrupção de atendimento por parte do laboratório central, 
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por falta de reagentes. Informou que os regentes faltantes são essenciais 
para a realização de exames de urgência, pelos quais o paciente não pode 
esperar. Que como forma de resolver de imediato a questão reuniu-se com 
os laboratórios prestadores de serviço e acertou com eles um sistema de 
rodízio para a realização desses exames. Que já existia a intenção de 
realizar mudanças no laboratório, mas que a situação verificada acelerou o 
processo. Que está satisfeito com a receptividade dos laboratórios 
prestadores e que em breve apresentará ao Conselho a proposta para 
ciência. O conselheiro Roberto lembrou ao senhor secretário que ao Controle 
Social não cabe ciência, mas análise e deliberação. O secretário rebateu, 
informando que o que está sendo planejado são ações da administração. A 
conselheira Margarete tomou a palavra e informou que não consegue 
entender o porquê dessas ações, que terminarão com o fechamento do 
laboratório e a terceirização de todos os exames. Que o laboratório sempre 
trabalha dentro do que lhe é oferecido. Que por diversas vezes, lhe foi dada 
condições de trabalho e o mesmo respondeu dentro e mesmo acima das 
expectativas. Ainda informou como exemplo, que a fatura de agosto de 2018 
de reagentes não foi paga, o que contribuiu para a falta de reagentes. Que o 
discurso de fechamento não se justifica e que os funcionários sequer foram 
informados do que está sendo preparado e o motivo para a ação. O 
secretário Ricardo informou que seria agendada uma reunião com os 
funcionários, mas que devido a necessidade imediata a mesma não foi 
realizada, mas que será realizada reunião com os mesmos no dia 23 de 
novembro, onde tudo será explicado. O secretário ainda informou que 
solicitará que o laboratório seja assunto na próxima pauta de reunião do 
Conselho, quando encaminhará as ações executadas. O conselheiro Roberto 
disse que entende que cabe a Secretaria de Saúde apresentar uma proposta 
para a ação adotada e sua intenção para com o laboratório. Que apenas 
especulações geram conflitos desnecessários. Que cabe ao Conselho de 
Saúde aguardar a manifestação. Ainda frisou que, qualquer ação a ser 
adotada pela gestão deverá obrigatoriamente ser comunicada, avaliada e 
deliberada pelo Controle Social. Passou-se a discussão de realização de 
conferência de saúde no ano de 2019. O conselheiro Roberto informou o 
recebimento de comunicado do Conselho Estadual de Saúde, estimulando 
que seja realizada a conferência de saúde com o tema saúde como direito e 
consolidação e financiamento do SUS. A questão foi colocada em 
discussão. Após várias manifestações, ficou definido pela Plenária que o 
evento ocorrerá nos dias 04 e 05 de abril de 2019, com horário entre 8 horas 
e 16 horas.Foi abordado questionamentos, cada vez maiores no Conselho de 
Saúde em relação a policlínica municipal. O conselheiro Roberto informou 
que, apesar de uma reforma externa, preocupa muito as condições de 
trabalho, principalmente em se tratando de equipamentos essenciais para 
socorro emergencial. Que segundo denúncias recebidas, uma desgraça 
maior ainda não ocorreu, por um milagre. O secretário Ricardo informou que 
realizou visitas no local e que estuda uma série de mudanças para a 
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policlínica. Ficou definido que o Conselho aguardará por um período a 
realização das mudanças e, posteriormente solicitará apresentação das 
ações realizadas. Abordaram-se reclamações relacionadas ao SAMU. O 
conselheiro Amarílio informou que o serviço tem selecionado as chamadas 
que atenderá. Entende que o serviço não pode ficar selecionando a quem 
atender. O conselheiro Roberto relatou caso em que uma unidade de saúde 
da família solicitou atendimento e o SAMU informou que a unidade deveria, 
primeiro, consultar a policlínica para ver se eles receberiam. O secretário 
Ricardo informou que se faz necessário diálogo com os membros da rede 
sobre como funciona o fluxo. Que a equipe do SAMU, Via 040, Bombeiros 
tiveram sua constituição modificada e que o fluxo existente deixou de ser 
realizado. Que será necessário um encontro com todos para informação e 
reestruturação do fluxo. Que essa reunião será agendada em breve. O 
conselheiro Roberto informou que uma das alegações do SAMU é o atraso 
de pagamentos, por parte do Estado, o que não se justifica. Em relação ao 
Hospital São Camilo, o conselheiro Roberto informou que foi solicitada uma 
consulta sobre o tema. Assim que houver manifestação a Câmara Técnica se 
manifestará para análise e deliberação da Plenária. Quanto à carteira de 
saúde, a conselheira Lourdes sugeriu a realização de reunião entre a Câmara 
Técnica para avaliação dos parâmetros de qualidade e posterior 
apresentação a Plenária do Conselho. Quanto ao Relatório Anual de Gestão 
(RAG), referente ao ano de 2017, o Conselho aguarda o encaminhamento, 
por parte da Secretaria Municipal de Saúde, de informações solicitadas. 
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, quatorze de novembro de 2018. 
 

 


