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Ata da trecentésima trigésima segunda reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada no primeiro dia do mês de julho dois 
mil e vinte, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Dada a 
excepcionalidade do processo de isolamento social adotado pelo Município de 
Conselheiro Lafaiete, em função da pandemia ocasionada pelo SARS 
COVID19, a reunião será realizada por meio eletrônico, através de vídeo 
conferência. Tendo o quórum, a presidência iniciou os trabalhos. Foi 
apresentada a pauta da reunião e passou-se aos informes sobre a situação do 
COVID19. A conselheira Lourdes apresentou a atual situação da pandemia no 
município, os números de ocupação de leitos e as novas situações que se 
apresentam. Os conselheiros debateram o assunto. Foi apresentado solicitação 
do Hospital São Vicente para a utilização de recursos contidos na Portaria 
1.688/2019. O parecer 011/2020 da Câmara Técnica lembrou que, conforme 
aprovado pelo Plenária do Controle Social no parecer 040/2019, aa aprovação 
de utilização dos recursos estaria veiculada a apresentação, por parte do 
hospital da planta de trabalho aprovada pela Vigilância Sanitária Estadual. A 
Entidade apresentou o documento solicitado e que, portanto, não haveria 
empecilhos para a não aprovação do plano de ação. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Passou-se a discussão do parecer 010/2020, no 
qual a Câmara Técnica realizou avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) encaminhada pelo município para o Legislativo. O estudo do documento 
foi referenciado nas propostas orçamentárias de anos anteriores, com ênfase 
no ano de 2020 e os itens referentes à saúde foram apresentadas um a um 
pela Câmara Técnica e discutidos pela Plenária. 
 Foram apresentadas e aprovadas 4 ações referentes a proposta de LDO para 
2021. 1 – O encaminhamento de correspondência ao Legislativo Municipal das 
ponderações apresentadas e solicitação de esclarecimento das mesmas, como 
condicionante para a aprovação da proposta de LDO. 2 – Encaminhamento a 
Secretaria de Fazenda de Ofício com os questionamentos levantados para 
esclarecimentos por parte do Órgão. 3 – Encaminhamento a Secretaria 
Municipal de Saúde de ofício solicitando esclarecimentos dos questionamentos 
observados na análise do documento. 4 – Solicitar a Gestão municipal que 
apresente o orçamento separando os recursos em sua origem (Municipal, 
Estadual, Federal). 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, dezessete de junho de 2020. 
 
 
 




