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Ata da trecentésima quadragésima segunda reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos quatorze dias do mês de abril dois 
mil e vinte e um, na cidade de Conselheiro Lafaiete em caráter ordinário. Em 
função da pandemia e da necessidade de distanciamento social a reunião foi 
realizada por meio virtual. Tendo registrado quórum, o conselheiro Roberto 
iniciou a reunião apresentando a pauta de reunião, que foi aprovada pelos 
presentes. A conselheira Lourdes realizou os informes referentes a situação do 
COVID 19 no município e esclareceu as dúvidas que surgiram. Passou-se a 
discussão sobre a proposta de trabalho de recurso disponibilizado para a APAE. 
Foi lido o Parecer 007/2021 em que recomenda a aprovação da proposta de 
trabalho, apesar de ter encontrado erros, considerados de elaboração da 
proposta e que não comprometeria o processo. O conselheiro Amarílio indicou a 
necessidade de confirmação dos dados relacionados aos contratos de 
prestadores de serviço. Ficou definido que será realizado consulta a um contador 
e a um advogado pelo conselheiro Roberto. Caso nenhuma distorção seja 
detectada, a proposta será aprovada. Passou-se a avaliação do Cronograma dos 
indicadores para pactuação interfederativa/2021. Foi lido o Parecer 008/2021 em 
que a Câmara Técnica recomendou a aprovação da proposta apresentada pela 
Secretaria de Saúde. Ainda foi recomendado pela Câmara a emissão de Ofício, 
explicando o posicionamento do Controle Social e o alerta de um planejamento 
em 2021 que possibilite a melhoria dos indicadores como condicionante 
importante para a próxima análise do Conselho de Saúde. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Roberto informou reunião realizada 
com os Departamentos da Secretaria de Saúde (Atenção Primária, Atenção 
Especializada e Vigilância em Saúde). Foi relatado pelo conselheiro que forma 
abordados três assuntos importantes: A elaboração do Plano Municipal de 
Saúde, fundamental para se pensar na política de saúde. Nesse caso foi dada 
ênfase às decisões da Conferência de Saúde e a relação com o PPA, LDO e 
LOA. O segundo assunto foi a necessidade de que ações que envolvam recursos 
financeiros, alterações nas políticas públicas de saúde e de processo de saúde 
tenham o conhecimento a anuência do Conselho de Saúde. Nesse processo, foi 
relatado especificamente a preocupação com as reformas programadas pelo 
município no pronto socorro/policlínica, que forma iniciadas, mesmo sem prestar 
ao Conselho as informações solicitadas, quanto ao planejamento e programação 
para a obra. Ainda relatou a preocupação de ocupação e modificação da UBS 
Albinópolis. O conselheiro informou que foi solicitado ao município o 
encaminhamento dos dados para análise do Conselho, mesmo com a obra já em 
execução. Também foi solicitado o encaminhamento do programa de fusão entre 
o CAPSi e o Instituto São Dimas, conforme definido na Resolução. 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, 
14 de abril de 2021. 
 
 
 
 


