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Ata da trecentésima quadragésima sétima reunião do Conselho Municipal de 
Saúde de Conselheiro Lafaiete, realizada aos quinze dias do mês de setembro 
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 apresentado prestação de contas referente a emenda Parlamentar 
disponibilizada ao Hospital São Vicente disponibilizada por emenda parlamentar 
através da Portaria 1.647 de 26 de junho de 2019. Em sua análise a Câmara 
Técnica, através do parecer 017/2021, detectou a necessidade de ressarcimento 
aos cofres públicos do valor de R$ 1.937,15 (hum mil reais, novecentos e trinta e 
sete reais e quinze centavos). Foi recomendação da Câmara que a aprovação 
da prestação de contas ocorra após a apresentação por parte da Instituição de 
comprovação de depósito do recurso. Colocado em votação foi aprovado pela 
Plenária. Foi avaliado a prestação de contas referente a emenda Parlamentar 
disponibilizada ao Hospital São Vicente disponibilizada por emenda parlamentar 
através da Portaria 640 de 01 de abril de 2020. Em sua análise a Câmara Técnica 
emitiu o parecer 018/2021 detectou a necessidade de devolução aos cofres 
públicos de um montante de R$ 7.131,90 (sete mil, cento e trinta e hum reais e 
noventa centavos). A recomendação da Câmara Técnica recomendou a 
aprovação das contas a partir da comprovação, por parte da Instituição, de 
ressarcimento aos cofres públicos. Colocado em votação foi aprovado pela 
Plenária. Foi avaliado solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de revogação 
da Resolução CMSCL 178 de 18 de maio de 2021. A Resolução, aprovada pela 
Plenária do Conselho de Saúde em sua reunião Plenária de número 343 
determina que interrupção das obras em andamento na Policlínica Municipal e 
na UBS Albinópolis e também o imediato retorno das unidades de saúde para a 
UBS e a prestação de contas do processo. Em seu parecer de número 019/2021 
a Câmara Técnica recomendou a manutenção da Resolução a partir de 
fundamentação apresentada. A Plenária deliberou pela aprovação do parecer. 
Foi realizada a análise da Proposta de Plano Plurianual (PPA) do município de 
Conselheiro Lafaiete para o quadriênio 2022 – 2025. A Câmara Técnica emitiu 
parecer 020/2021 a partir de uma análise fundamentada recomendou a 
devolução do documento apresentado para que seja adequado ao que 
estabelece a Legislação e possa oferecer ao Controle Social uma visão das 
ações realizadas na saúde durante o ano de 2020, bem como entender a 
utilização dos recursos investidos. A proposta foi aprovada pela Plenária. A 
Plenária passou a discussão da proposta Valora Minas que procura atender de 
forma mais equânime as Entidades hospitalares. Foi oferecido explicação de 
como a proposta funcionará e também relatado que hospitais do município tem 
ciência e foram orientados de como proceder. 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, 15 de setembro de 
2021. 
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