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Ata da trecentésima quadragésima sexta reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos onze dias do mês de agosto 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 plano de trabalho para a construção de uma 
UBS tipo 2 que será instalada no Bairro Cachoeira. A Câmara Técnica 
apresentou parecer 013/2021 em que se manifesta favorável a proposta da 
gestão municipal. Colocada em votação foi aprovada pela Plenária. Foi 
apresentado plano de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde para utilização 
de recursos disponibilizados na Resolução SES/MG 6.943/2019. Em sua análise, 
a Câmara Técnica emitiu parecer 014/2021 em que recomenda a apresentação 
pela Secretaria de Saúde a listagem da medicação que se pretende adquirir e 
sua aplicação no local de utilização. A Câmara propôs o condicionamento de 
aprovação do plano a apresentação da lista. Após discussão, a proposta foi 
aprovada pela Plenária. Foi avaliado o plano de trabalho apresentado pelo 
Hospital São Vicente para utilização de recursos presentes na Portaria GM/MS 
1.437/2021. Em sua análise, a Câmara Técnica, através do parecer 015/2021 
informou que a proposta apresentada pela Instituição não está em conformidade 
com o que determina a Portaria 1.263/2021. Por isso, recomendou a devolução 
da proposta apresentada para que possa ser adequada ao que determina a 
Legislação. Colocado em votação, foi aprovado pela Plenária. Foi avaliado plano 
de trabalho apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde para a execução 
dos recursos financeiros destinados a ampliação e otimização do sistema de 
gases medicinais através da Resolução SES/MG 6.461/2021. A Câmara avaliou 
que a obra já foi concluída, sem passar previamente pela análise da Plenária do 
Conselho. Dessa forma, a Câmara apresentou recomendação para que a 
Secretaria de Saúde apresente a prestação de contas das obras realizadas para 
avaliação e deliberação da Plenária do Conselho. Colocada em votação foi 
aprovado pela Plenária. Forma apresentados os seguintes documentos 
prestação de contas da APAE referente a utilização de recursos contidos na 
Resolução 157 de 21 de maio de 2020 e certificado de garantia de segurança do 
prédio onde funciona o Hospital de Campanha. 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, 11 de agosto de 2021. 
 
 
 
 


