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Ata da trecentésima quadragésima quinta reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos quatorze dias do mês de julho 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 prestação de contas do Hospital e maternidade São José 
de recursos utilizados para a ampliação de leitos de UTI. Foi lido o parecer da 
Câmara Técnica 012/2021 que detectou algumas incongruências e por isso foi 
recomendado a aprovação das contas a partir de apresentação de comprovação, 
por parte da Instituição de resolução dos itens apontados. A Câmara sugeriu 
emissão de ofício estabelecendo prazo máximo de 60 dias para a apresentação 
dos itens elencados resolvidos. Colocado em votação, foi aprovado pela Plenária. 
A Plenária realizou avaliação do relatório preliminar da Comissão Paramentar de 
Inquérito (CPI) que apontou uma série de incongruências durante o 
gerenciamento da pandemia. O conselheiro Amarilio declarou que não é possível 
que a CPI consiga realizar os seus trabalhos e tentar isentar o senhor Prefeito da 
responsabilidade pelas ações adotadas. Segundo o Conselheiro, todos os 
envolvidos foram nomeados e bancados pelo Prefeito e, portanto, não possível 
eximi-lo de responsabilidade. A fala do Conselheiro teve a concordância da 
maioria dos Conselheiros presentes. O Conselheiro Alberto lembrou que até o 
momento a Secretaria Municipal de Saúde não apresentou o Relatório Anual de 
Gestão de 2020, período em que o município mais recebeu recursos para o 
combate a pandemia. O Conselheiro Cláudio questionou como a CPI pode avaliar 
se os recursos foram utilizados de forma correta se não existe prestação de 
contas dessas ações. Ficou deliberado que o Controle Social acompanhará os 
trabalhos da CPI, colocando-se à disposição para contribuir como puder. O 
Conselho se manifestará ao final dos trabalhos da Comissão. Foi comunicado a 
entrada de uma série de documentos para avaliação do Conselho de Saúde. 
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 julho de 2021. 
 
 
 
 


