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Ata da trecentésima trigésima terceira reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos oito dias do mês de julho dois mil e vinte, 
na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter extraordinário. 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 parecer 
013/2020 da Câmara Técnica que avaliou proposta para utilização de recursos 
constantes na Resolução 7.098 de 08 de maio de 2020 por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde. a análise da Câmara entendeu que o plano apresentado 
atende no entendimento da Câmara e destina os recursos para ações que 
coincidem com o entendimento do Controle Social, já manifestado na 
Conferência Municipal de Saúde e recomendou sua aprovação. Após debate o 
plano de trabalho apresentado foi aprovado pela Plenária presente. A mesa 
diretora do Conselho informou que solicitou e recebeu os pareceres emitidos 
pela Comissão de finanças e Saúde da Câmara Municipal. Segundo o 
conselheiro Roberto os documentos não apresentam nenhuma análise. Limita-
se a citar Legislação de responsabilidade fiscal, a Lei Orgânica do Município. 
Não há qualquer análise da proposta e os dados apresentados pelo Conselho 
parece que sequer forma considerados. Informou que é decepcionante ver uma 
casa legislativa que pouco atua na análise de documentos que são 
encaminhados e limita-se a manter textos de anos anteriores. O conselheiro 
propôs que o Conselho de Saúde se manifeste na casa legislativa sobre o 
assunto, até mesmo para sensibilizar os vereadores sobre a importância de 
uma análise mais detalhada dos recursos disponibilizados, principalmente 
considerando eu a Secretaria Municipal de Saúde não participou do processo 
de elaboração da proposta apresentada. Colocada em votação foi aprovada 
pela Plenária. Foi apresentado aos senhores conselheiros relatório elaborada 
pela Secretaria Municipal de Saúde com os valores transferidos até a data da 
reunião para o combate ao COVID19. Novamente foi lembrado a necessidade 
de uma prestação de contas o mais breve possível ao Conselho de Saúde, de 
forma separada, dado o volume de recursos que tem sido aportado ao 
município. Abriu-se discussão sobre o processo de flexibilização do comércio. A 
Conselheira Lourdes fez uma análise da situação do município, que atualmente 
é de controle. Contudo, alertou que esse controle passa necessariamente pala 
colaboração de todos em cumprir as normas sanitárias e que a população 
precisa aderir a todos esse processo. Informou que a Secretaria de Saúde tem 
trabalhado incessantemente junto a todos tentando conscientizar, mas que é 
um processo que depende muito de cada um. O conselheiro Roberto informou 
que o Conselho Municipal de Educação iniciou conversa e estudo para eventual 
retomada das atividades escolares. Frisou que o processo não representa uma 
data para o retorno, mas que a participação da saúde será essencial no 
processo. Por isso, solicitou a deliberação por parte da Plenária de apoio 
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integral e irrestrito ao Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 
de Educação em ações que se façam necessárias para auxiliar na tomada de 
decisões que envolvam a saúde, principalmente os protocolos de saúde que 
deverão ser elaborados. Colocado em votação foi aprovado pela Plenária. 
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. 
 
 
 




