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Ata da trecentésima quinquagésima reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete, realizada aos nove dias do mês de dezembro 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 
apreciado o plano de ação integrada para atendimento da Resolução CIB-SUS 
No 7.732 de 22 de setembro de 2021. Em sua análise fundamentada, através do 
parecer 031/2021 em que recomenda a aprovação do plano com condicionantes 
importantes. O parecer foi aprovado pela Plenária. Foi apreciado o plano de ação 
integrada para atendimento da Resolução CIB-SUS No 7.730 de 22 de setembro 
de 2021. Em sua análise fundamentada, através do parecer 032/2021 em que 
recomenda a aprovação do plano com condicionantes importantes. O parecer foi 
aprovado pela Plenária. Foi apreciado solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde para a implantação do núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar 
(NUVEH). Em sua análise fundamentada, através do parecer 033/2021 em que 
recomenda a aprovação do plano com condicionantes importantes. O parecer foi 
aprovado pela Plenária. O conselheiro Roberto passu aos conselheiros informes 
sobre a realização de cirurgias letivas com recursos que serão disponibilizados. 
Ainda foi informado pelo conselheiro Roberto reunião com os representantes da 
Fundação Israel Pinheiro sobre o plano diretor para o município de Conselheiro 
Lafaiete. Foi solicitado que conselheiros encaminhem sugestões para a 
construção do plano que está sendo elaborado para encaminhamento. O prazo 
final é o dia 27 de fevereiro de 2022. O conselheiro Roberto informou que em 
2022 será ano de recomposição do Conselho de Saúde. Mais uma vez solicitou 
que as diversas entidades indiquem seus representantes para que possa ser 
elaborado uma nova nomeação de conselheiros. Roberto lembrou que cada 
entidade é independente para indicar ou reconduzir seus representantes, não 
havendo limite de recondução. Desejou a todos um natal feliz e um ano novo 
próximo. 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 dezembro de 2021. 
 
 
 
 


