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Ata da trecentésima trigésima sexta reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos quatro dias do mês de outubro 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 a disponibilização das atas da 
334ª e 335ª atas de reuniões do Conselho de saúde no grupo para análise e 
avaliação dos conselheiros. Informou que, conforme já deliberado em outras 
oportunidades, os conselheiros terão o prazo de 5 dias para manifestar alguma 
mudança ou solicitação de esclarecimentos do conteúdo da ata. Após o prazo, 
não havendo manifestação, a mesma será considerada aprovada. O 
conselheiro Roberto informou participação do Conselho Municipal de Saúde em 
reunião com o Conselho Estadual de Saúde e outros Conselhos da macro 
Centro-sul. Como resultado foi aprovado a criação do Colegiado de Conselhos 
da macro. Informou que essa ação é muito importante para o município, por 
integrar mais o Conselho em decisões macro, que antes o Controle social tinha 
dificuldades de participar. O conselheiro solicitou a manifestação da Plenária. 
Por decisão unânime ficou definido que o Conselho Municipal de Conselheiro 
Lafaiete participará do colegiado de Conselho da Macro centro-sul. Foi 
abordado a ação de desmobilização de leitos COVID19, iniciado pela Secretaria 
Estadual de Saúde de Minas Gerais. Foi informado que o Ministério da Saúde 
deixou de repassar recursos para a manutenção das UTIs e por isso o Estado 
de Minas Gerais assumiu essas despesas que são federais para evitar um dano 
maior. Contudo, com a diminuição de casos, foi iniciado pela Secretaria 
Estadual a desmobilização de leitos. Foi deixado claro que os leitos não serão 
desmontados, mas ficarão inoperantes, podendo ser reativados em caso de 
aumento do número de internações. Foi informado à Plenária que a Secretaria 
Estadual apresentou modelo de retomada de procedimentos eletivos e que 
cabe ao município montar o seu fluxograma e apresenta-lo ao Conselho de 
Saúde para análise e deliberação. Foi ainda informado que essa retomada está 
diretamente relacionada a diminuição do número de casos de COVID. O 
conselheiro Roberto apresentou a Plenária a necessidade de estabelecimento 
de uma normatização sanitária para a retomada das aulas. Essa necessidade 
foi abordada em reunião do Conselho de Saúde com o Conselho de Educação. 
Um grupo formado por membros dos dois conselhos apresentaram uma 
proposta em agosto, porém até a data da reunião da Plenária não havia 
recebido sequer um comunicado. O Conselheiro Roberto se disse muito 
decepcionado com a conduta do setor de epidemiologia que sequer retornou, 
apesar de constantes solicitações do conselheiro. A conselheira Lourdes 
informou que, provavelmente, houve um desencontro de informações e que 
ainda na semana se reuniria com o setor de epidemiologia e manifestaria aos 
conselhos. O Conselheiro Roberto, cumprindo o que determina a Lei e o 
Regimento do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizou a 
convocação de eleição para a presidência e mesa diretora do Controle Social 
para o biênio 2021 e 2022. O pleito será realizado na reunião do dia 09 de 
dezembro de 2020, em reunião Plenária. A normatização do processo será 
informada através de documento de convocação a ser publicado até o dia 08 de 
novembro de 2020, que terá como referência o Regimento Interno do Controle 
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Social. Foi informado a entrada dos seguintes documentos para análise de 
Câmara Técnica: Prestação de contas do hospital de campanha; Proposta de 
reajuste para exames especializados; Levantamento de recursos para 
implantação de protocolos odontológicos. 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, quatro de outubro de 2020. 
 
 
 




