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Ata da trecentésima trigésima quinta reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos trinta dias do mês de agosto dois mil e 
vinte, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter extraordinário. Em função 
da pandemia e da necessidade de distanciamento social a reunião foi realizada 
por meio virtual. O conselheiro Roberto informou que a reunião realizada tem 
como motivo a chegada de procedimentos que exigem uma avaliação rápida 
por parte do Conselho de Saúde por envolver recursos e manifestação 
referente a LOA. Ainda informou que a reunião será considerada como 
antecipação da reunião de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde 
apresentou a Plenária a situação do COVID na cidade e região e esclareceu as 
dúvidas que surgiram. Foi apresentado parecer 017/2020 da câmara técnica 
que avaliou nova versão de Proposta para utilização de recursos constantes na 
Portaria GM/MS 721 de 06 de abril de 2020 destinados a APAE. Houve debate 
e discussão e o parecer 017/2020 foi aprovado. Foi apresentado parecer 
018/2020 que avaliou nova proposta para utilização de recursos constantes na 
Portaria GM/MS 721 de 06 de abril de 2020 destinado ao Hospital Maternidade 
São José. Houve debate e avaliação da proposta e o parecer da câmara 
técnica não foi aprovado. A Plenária definiu pela devolução da proposta por 
entender que ainda ficavam dúvidas quanto ao cumprimento do que especifica 
a Portaria 488/2020, uma vez que um dos itens apresentados na nova versão 
poderia estar em desacordo com a Legislação. Ficou deliberado que a proposta 
será devolvida e caberá a Entidade adaptar de forma clara o item, deixando 
claro a inexistência de risco de violação da Portaria 488/2020. Ainda ficou 
definido que a nova proposta, uma vez apresentada seria disponibilizada aos 
conselheiros via on line. Não havendo dúvida em relação ao item, poderia ser 
aprovada. Colocado em votação foi aprovada pela Plenária. O conselheiro 
Roberto apresentou proposta de elaboração e publicação de normas sanitárias 
desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação para um eventual 
retorno às aulas. O conselheiro defendeu que a ação é fundamental para que 
os estabelecimentos de ensino possam se preparar para um eventual retorno 
de aulas, sem, contudo, que seja estabelecido um a data. O conselheiro 
defendeu que essa prerrogativa é da Secretaria Municipal de Saúde. Após 
debate, a proposta foi aprovada. Foi apresentado Parecer 019/2020 que avaliou 
proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA 2021). O documento foi analisado e 
discutido e foi aprovado pela sua Plenária. O conselheiro Amarilio manifestou 
preocupação com a situação da caixa de força do hospital de campanha após o 
acidente que gerou danos ao equipamento. Segundo o conselheiro, o 
equipamento está exposto e pode ser facilmente mexido ou mesmo danificado, 
em função de facilidade de acesso. Informou que já questionou o problema 
junto a Secretaria de Saúde e junto ao hospital de campanha, mas até o 
momento nada foi realizado. A conselheira Lourdes se comprometeu a 
interceder junto ao município para que o problema seja sanado. O conselheiro 
Roberto informou que nos últimos meses, o Conselho tem se reunido de forma 
intensa e para debater assuntos relevantes. Por isso, haverá uma pausa nas 
reuniões em outubro. Que o conselho voltará a se reunir em novembro para 
novas deliberações. Caso ocorra alguma intercorrência o conselho será 
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convocado para nova reunião. 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, trinta de agosto de 2020. 
 
 
 




