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Ata da trecentésima quadragésima quarta reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos nove dias do mês de junho 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. Foi 
avaliado proposta de trabalho da Secretaria de Saúde para utilização de recursos 
da Portaria GM/MS 3.474/2020. Em sua análise, a Câmara Técnica emitiu 
Parecer 010/2021 em que recomenda a reiteração da solicitação constante no 
ofício 062/2020 de 14 de maio de 2021 para que, a partir dos dados oferecidos 
possa reanalisar a solicitação e apresente novo parecer que possibilite uma 
avaliação fundamentada e segura de aplicação do recurso a Plenária do 
Conselho de Saúde. Colocado em votação, foi aprovado pela Plenária. Foi 
avaliado proposta de trabalho da Secretaria de Saúde para utilização de recursos 
da Resolução SES/MG 7.447 de 23 de março de 2021. Em sua análise, a Câmara 
Técnica emitiu Parecer 011/2021 em que recomenda a reiteração da solicitação 
constante no ofício 063/2020 de 14 de maio de 2021 para que, a partir dos dados 
oferecidos possa reanalisar a solicitação e apresente novo parecer que possibilite 
uma avaliação fundamentada e segura de aplicação do recurso a Plenária do 
Conselho de Saúde. Colocado em votação foi aprovado pela Plenária. Foi 
avaliado o retorno de aulas e proposto a elaboração de protocolo para preparar 
o retorno às aulas. Ficou aprovado que o Conselho de Saúde apresentará ao 
Conselho de Educação, a Secretaria de Saúde e de Educação proposta para 
criação de grupo que deverá iniciar e preparar a retomada das atividades 
escolares. 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, 09 de junho de 2021. 
 
 
 
 


