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Ata da trecentésima trigésima oitava reunião do Conselho Municipal de Saúde 
de Conselheiro Lafaiete, realizada aos nove dias do mês de dezembro 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, em cumprimento a 
Convocação de eleição publicada em 09 de novembro, estava aberta a seção 
para realização de processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde para o 
biênio 2021 e 2022. Ainda informou que para realizar o processo fundamentou-
se no artigo 1º, § 2º da Lei 8.124/90 que estabelece o Conselho de Saúde como 
Órgão permanente, Colegiado e Deliberativo do Controle Social, na Lei 
4.858/2006 que cria e regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde e garante em seu artigo 9º a autonomia para o seu pleno funcionamento 
e no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde que em seu artigo 8º 
estabelece as etapas do processo de eleição de sua Presidência e Mesa 
Diretora. Também comunicou que, dentro do prazo estabelecido no documento 
de convocação, referenciado na Legislação citada, apenas uma chapa se 
inscreveu. A chapa se apresentou com a seguinte constituição: Presidente: 
Roberto Sant’Ana; Vice presidente: Lúcio Sérgio de Barcelos Emery; 1ª  
Secretária: Daniele Carvalho; 2º Secretário: Carlos Vamberto. O conselheiro 
Amarilio solicitou informações sobre o processo de divulgação. O conselheiro 
Roberto informou que esse processo foi realizado pelo serviço de comunicação 
da Prefeitura Municipal, atendendo solicitação da mesa diretora do Controle 
Social, estando disponível no site da prefeitura municipal. Colocado para 
análise da Plenária, a chapa foi leite por aclamação por unanimidade. O 
conselheiro Roberto agradeceu o voto de confiança dada para a gestão e 
agradeceu aos Conselheiros o trabalho, o empenho e a importante parceria em 
sua gestão e principalmente em 2020, durante a pandemia. Disse que, 
mostrando uma grande maturidade, o Conselho Municipal de Saúde procurou 
ser Órgão regulador da política pública e não da política partidária durante o 
período, o que fez com sua credibilidade e respeitabilidade aumentasse ainda 
mais. Disse que espera na nova gestão modificações importantes para o Órgão 
crescer ainda mais, principalmente com o aumento do número de participantes 
com a revisão de sua composição e maior capacitação de todos os 
Conselheiros. Informou que o Conselho entra em recesso em janeiro, voltando 
suas atividades em fevereiro, mas que poderá haver convocação extraordinária, 
caso seja necessário. Ainda explicou que apesar do recesso, a Câmara Técnica 
deverá se reunir em janeiro para avaliar os processos presentes no Conselho. 
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, nove de dezembro de 2020. 
 
 
 




