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Ata da Ducentésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Bom 

Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Onze Minutos, de Sete de Dezembro de Dois 

Mil e Dezoito, na sede do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Frei Caneca, 

221, Centro - Bom Conselho - PE. Constatada a existência de quorum foi dado início à 

reunião, pelo Presidente do Conselho, o senhor Sebastião Correia Carneiro. 

Apresentada a Pauta do Dia, foi aprovada como segue: Verificação de Quorum; 

Apresentação da Ata nº 205; Correspondências Emitidas; Calendário de Reuniões para 

2019; Pocilga na Rua 15 de Novembro; Terceirização da equipe médica e de 

enfermagem do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso; Material de campo para 

Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias; Informes e Assuntos Diversos.  Em 

seguida é apresentada a Ata nº 205ª a qual é aprovada como lida.  Foram enviadas as 

seguintes correspondências: Ofício nº 76/2018 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo a fatura da CELPE da sede deste Conselho, no valor de 36,30 com 

vencimento em 20 de Novembro de 2018; Ofício nº 77/2018 para Secretária Municipal 

de Saúde, solicitando material para expediente; Ofício nº 78/2018 para Diretora 

Municipal de Finanças, informando que os serviços da linha telefônica deste Conselho 

foram suspensos, e solicita o pagamento das faturas em atraso, em anexo 2ª via das 

faturas referentes aos meses de Setembro e Outubro de 2018; Ofício nº 79/2018 para 

Diretora Municipal de Finanças, enviando em anexo a conta da COMPESA do prédio 

onde funciona a sede deste Conselho no valor de 42,12, com vencimento em 05 de 

Dezembro de 2018; Ofício nº 80/2018 para o Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Urbanos, informando que na Travessa Mestra Beatriz, centro, Nesta, algumas 

pessoas estariam jogando lixo residencial em um terreno baldio, causando mau cheiro 

e acúmulo de insetos e roedores, e solicitando que se tomem as providências cabíveis; 

Ofício nº 81/2018 para Secretária Municipal de Saúde, considerando que o paciente 

João Romualdo da Silva, 67 anos, está na fila de espera a 05 (Cinco) anos, por uma 

cirurgia no Hospital Otávio de Freitas, para retirada de uma Hérnia Inguinal,  quando o 

mesmo procurou o setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde foi alegado 

que teriam 11(onze) pacientes na sua frente. E solicitando informações de quais os 

critérios utilizados para disponibilidade de vagas para esse tipo de cirurgia, visto a Lei 

nº 10. 741, de 1º de Outubro de 2003, Parágrafo Único, inciso 1, garante o 

atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviço a população; Recomendação nº 11/2018 de 09 de 

Novembro de 2018, para Direção Administrativa do Hospital Municipal e para 

Secretária Municipal de Saúde, nos seguintes termos: O Conselho Municipal de Saúde 

de Bom Conselho - PE, com base nas atribuições que lhes são conferidas, pela Lei nº 

8.080 de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, pela 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 453 de 10 de Maio de 2012 e pela Lei 
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Municipal de nº 1.369 de 04 de Janeiro de 2008, em sua 205ª Reunião Ordinária 

ocorrida em 09 de Novembro de 2018 e, Considerando sistemáticas denúncias que os 

leitos do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso estariam passando dias desforrados; 

Considerando informações que houve caso de o leito a ser utilizado por paciente só ser 

forrado após apelo de acompanhantes à equipe de enfermagem;  Considerando a 

constatação no dia 05 de Novembro de 2018, na emergência do referido Hospital, 

tanto no período da manhã quanto no período da tarde todos os leitos da emergência 

estariam desforrados e alguns sedo utilizados por pacientes que ficaram em contato 

direto com o colchão;  Considerando que a utilização de leitos hospitalares sem forro 

pode colocar os pacientes em risco de algum tipo de contaminação; Recomenda: Que 

fatos como este não venham mais a acontecer, e que seja sanada a falta de forros de 

cama.  É apresentado o calendário de Reuniões Ordinárias para 2019, em alguns meses 

as reuniões serão realizadas nas segundas sextas – feiras, visto a primeira sexta-feira 

ser feira livre na cidade devido a feriados caírem nos sábados. Em seguida é passada a 

palavra ao vereador Gilmar Rodrigues de Oliveira que denuncia a existência de uma 

pocilga no final da Rua 15 de Novembro que vem incomodando os moradores das ruas 

vizinhas com o mau cheiro. O Plenário deliberou que seja encaminhada denuncia para 

que a Vigilância Sanitária tome as providências cabíveis.  Quanto à terceirização da 

equipe médica e de enfermagem do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, o Plenário 

delibera que seja enviada correspondência para Secretária Municipal de Saúde para 

que sejam explicadas quais as providências que foram tomadas, como também que 

seja enviado a este Conselho o Termo de Parceria.  Quanto ao material de campo para 

Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias é informado que foi solicitado pelas 

categorias a Secretária Municipal de Saúde e que foi dado o prazo até final de Janeiro 

de 2019 para as entregas.  Quanto aos informes o presidente diz que hoje ocorrerá a 

solenidade de Assinatura da Ordem de Serviço para reforma do Hospital Monsenhor 

Alfredo Dâmaso como também as entregas de seis ambulâncias zero quilometro. 

Encerrada a pauta, o presidente deste Conselho agradece a presença de todos, deseja 

um Feliz Natal e dar por encerrada a reunião. Eu, Marcio Francisco Bezerra da Silva, 

Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será por mim 

assinada e pelos conselheiros presentes na reunião. Bom Conselho, Sete de Dezembro 

de Dois Mil e Dezoito._____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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