
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE Nº 

213/2018 REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO 

EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336 – 

FUNCIONARIOS.  

Ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 14h, no Auditório 1 

Conselheiro Evaristo Garcia - Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi 2 
realizada a ducentésima décima terceira reunião extraordinária do Conselho 3 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, com as presenças constantes ao final 4 
desta ata.  A Plenária foi iniciada as 14h45 minutos com uma breve 5 
sensibilização relembrando as principais conquistas da Gestão 2018/2020. 6 
Bruno Abreu Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saúde, convida as 7 

demais componentes da Mesa Diretora para compor a Mesa e dar início aos 8 
trabalhos. E Regime de votação a pauta da Plenária foi aprovada, a saber: 9 

Informes dos conselheiros presentes, aprovação das atas 263 e 264, prestação 10 
de contas do ano de 2017, Balanço da Gestão 2018/2020. Iniciando os 11 
informes, o conselheiro Salvador Alves Teixeira agradece a todos pelo trabalho 12 
desenvolvido ao longo dos dois últimos anos. E agradece a todos pelo apoio, 13 

sobretudo nos trabalhos da Câmara Técnica de Controle Avaliação e 14 
Municipalização.  Adriana Rodrigues, afirma que o Centro de Saúde Serra 15 

Verde é referência para recolhimento de carrapatos provenientes das 16 
Capivaras, habitadas sobretudo na Região da Cidade Administrativa de Minas 17 
Gerais. Pede que o CMSBH em parceria com o CESMG faça algum tipo de 18 

intervenção para que seja disponibilizado chuveiro para higiene dos 19 
trabalhadores das zoonoses. Uma vez que na unidade provisória não dispõe de 20 

chuveiros para tal. Maria das Graças Nascimento cobra os prazos de 21 
andamento da Obra da UPA Norte, que desde a reunião realizada com prefeito 22 
Alexandre Kalil, ainda não foi concretizado. Também relata casos excessivos 23 

de câncer no Bairro Monte Azul, regional Norte. O conselheiro Distrital Norte 24 

Willer Marcos Ferreira solicita às representantes da Mesa Diretora que 25 
convoque uma plenária com usuários eleitos para a Gestão 2018/2020, para 26 
que os mesmos possam dialogar sobre as pautas e demandas dos usuários. 27 

Maryane Rodrigues, da Associação brasileira de Linfoma e Leucemia 28 
(ABRALE), agradece ao CMSBH pela participação do Fórum da Abrale 29 
realizado no dia 14 de agosto de 2018, na Faculdade de Medicina. Solicita que 30 

o Conselho Municipal de Saúde discuta a situação do Linfominas. Ela relata 31 
que o assunto já foi pauta de discussão no Conselho Estadual de Saúde, mas 32 
que há demandas do município de Belo Horizonte que precisa ser discutido. 33 
Ana Maria Caldeira, trabalhadora da Vigilância Sanitária, relata que uma vez 34 
conselheiro, sempre conselheiro. Esse papel é de suma importância no 35 

momento atual que estamos vivenciando no Brasil. E que num país de 36 

tamanha desigualdade, só um sistema de saúde inclusivo e democrático pode 37 

contribuir. A conselheira municipal de saúde, Simone Veloso, informa que a 38 
campanha de vacinação continua e reforça a necessidade de divulgação e 39 

sensibilização com a população em geral, uma vez que o percentual do 40 
município de Belo Horizonte está em 61%. Haverá outro dia para campanha de 41 
vacinação no dia primeiro de setembro de dois mil e dezoito, próximo sábado. 42 
Simone justifica a ausência do Secretário Municipal de Saúde, que se encontra 43 
em férias e que designou uma equipe para atender as demandas que surgirem.   44 



Bruno informa que houve reunião da Câmara Técnica de Gestão da Força de 45 

Trabalho que discutiu a dificuldade de reposição dos profissionais na rede. 46 
Também foi discutido a substituição de lanches no CERSAMs. A reunião 47 

contou com a participação de representantes de Comissões Locais que 48 
apresentaram demanda no CMSBH. Foi informando que a Câmara de Gestão 49 
Orçamentária autorizou reposição de profissionais para que houvesse 50 
reposição para todas as equipes incompletas. Também foi informado pela 51 
Gestão que o lanche nos CERSAMs (pão e leite) será retomado. Encerrado os 52 

informes passa-se a pauta de prestação de contas do ano de 2017. Bruno, 53 
esclarece que esse ponto é complementação do debate feito na plenária 54 
anterior que discutiu orçamento para o CMSBH. Esclarece ainda que, no 55 
estudo da Câmara Técnica de Financiamento, foi inclusive identificado erros na 56 
prestação de contas da empresa responsável pela execução da 14 Conferência 57 

Municipal de Saúde Conselheiro José Carlos Machado, o que gerou devolução 58 
de R$ 3.388,23 (três mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). 59 

O Técnico Operacional da Secretaria Executiva do CMSBH, Wanderson Araújo 60 

apresentou  Execução de R$ 1.073,277,35 (um milhão setenta e três mil 61 
duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) distribuído nas 62 
seguintes rubricas: Material de consumo R$39.218,53 (trinta e nove mil 63 

duzentos e dezoito reais e cinquenta e três reais); Gasto com a Conferencia 64 
Municipal de Saúde R$554.512,42 (quinhentos e cinquenta e quatro reais  65 
quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos); Gastos com Vale 66 

Transporte por meio de créditos eletrônicos em carta BHBUS 67 
R$133.905,15(Cento e trinta e três novecentos e cinco reais e quinze 68 

centavos); Gastos com lanches em reuniões R$7.163,59 ( Sete mil cento e 69 
sessenta e três reais e  cinquenta e nove reais); Gastos com pessoal, encargos 70 
sociais e BDI R$331.133,66 (Trezentos e trinta e um mil, cento e trinta e três 71 

reais e sessenta e seis reais). Após a apresentação, a Conselheira Silvania 72 
Souza fez a leitura do Parecer 202/2018 da Câmara Técnica de Financiamento: 73 

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2018. No dia 30/01/2018 e 06/02/2018, os 74 
membros da Câmara Técnica de Financiamento (CTF) se reuniram na sala de 75 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS), situado à Av. Afonso Pena, 76 

2336 –Pilotis – Funcionários, BH/MG, para apreciarem a prestação de contas 77 
do CMSBH do ano de 2017. Após a análise da planilha apresentada pelo 78 
coordenador Técnico de Contabilidade Wanderson de Araujo Costa, foram 79 
feitos esclarecimentos e sugestões de propostas a Secretaria Municipal de 80 
Saúde (SMSA) para o lançamento de informações com clareza e 81 

transparência. Foi proposta uma reunião com as equipes de Logística, 82 
Orçamento e Finanças, Almoxarifado, Mesa Diretora do CMSBH e a CTF para 83 
discutir e pôr em execução uma melhor forma de lançar todos os gastos do 84 
CMSBH e Conselhos Distritais detalhadamente, dentro da ação do CMSBH- 85 
2334 e suas respectivas subações a partir do ano de 2018. Diante do exposto 86 

os membros da Câmara Técnica de Financiamento recomendam ao Plenário 87 
do Conselho Municipal de Saúde a aprovação da prestação de contas do 88 

CMSBH do ano de 2017. Eliane Pereira Santos. Coordenadora da Câmara 89 
Técnica de Financiamento – CTF. Conselho Municipal de Saúde – CMS/BH. 90 
Foi colocado em votação o parecer e a prestação de contas que foram 91 
aprovadas por unanimidade. Inicia-se o segundo ponto da pauta do dia que é o 92 
balanço da gestão 2016/2018. O conselheiro Salvador Alves apresenta um 93 
breve balanço das ações da Câmara Técnica de Controle e Avaliação que 94 



realizou oitenta e cinco reuniões com pautas mais diversas. Reforça a 95 

importância da câmara técnica e convida a todos para participar da mesma, na 96 
próxima gestão. Na sequência, Bruno faz uma apresentação das principais 97 

ações da gestão iniciando relembrando as diretrizes do trabalho do Conselho 98 
nesse período. Entre os pontos destacou a 14ª Conferência Municipal de 99 
Saúde, que reuniu quase 10.000 (dez mil) pessoas só nas etapas Locais e 100 
Distritais, 725 (setecentos e vinte e cinco) nas Conferências Livres, 522 101 
(quinhentos e vinte e dois) nas Conferências Hospitalares e mais de 1.000 (um 102 

mil) pessoas na Conferência Municipal, o Movimento de Fortalecimento da 103 
Atenção Primária e do Controle Social, VIVASUS, as pautas que estiveram 104 
presente nos debates do Conselho tais como a Febre maculosa, insumos e 105 
medicamentos, limpeza e transporte das unidades de saúde, a manutenção 106 
dos Distritos Sanitários, Impressão de exames para os usuários, Passe Livre 107 

Saúde, Plano Municipal de Saúde (2018-2021), retomada dos conselhos e 108 
hospitalares, luta por reformas das unidades de saúde. Além disso foram 109 

realizados vários eventos e atividades organizadas pelo Conselho Municipal de 110 

Saúde, participação em audiências públicas (prestação de contas da SMSA, 111 
segurança nas UBS, falta de medicamentos, saúde mental, abrigamento 112 
compulsório), visitas técnicas, parceria com a CPI da PBH Ativos, intervenção 113 

na tramitação da LOA 2018 e do PPAG 2018-2021, ações de luta em conjunta 114 
com outros setores da sociedade (contra a reforma da previdência, em defesa 115 
da reforma psiquiátrica, em defesa da enfermagem e da equipe 116 

multiprofissional, campanha contra o uso de agrotóxicos, pela anulação da EC 117 
95), reforma interna e ações de melhorias da gestão interna da Secretaria 118 

Executiva do Conselho. Encerrando a apresentação Bruno explica que outros 119 
projetos estão em andamento e sugere que a próxima gestão continue sua 120 
execução. Estiveram presentes Adriana Martins Maia, Andreza Conrade 121 

Nascimento, Nilza Maria Fernandes, Ana Lucia Moreira, Andreza Conrado 122 
Nascimento, Antônio Carlos dos Santos, Bruno Abreu Gomes, Carla Anunciatta 123 

de Carvalho, Danty Dias Marcherane, Françoise Jaqueline Madeleine Bavay, 124 
Jadir Martins, Lêda Mariana Seabra da Rocha, Magda Maria Melo de Seixas 125 

Salgado, Maria da Gloria Abido Capistrano, Maria das Graças Rosas Dias, 126 

Manoel Marques,  Valéria da Cruz Nascimento, Ana Emília de Oliveira Ahouagi, 127 
Sandra Maria dos Santos, Tarcísio Rodrigues Lemos, Sergio Hirle, Salvador 128 
Alves Teixeira, Adriana Rodrigues de Jesus Peixoto, Maria Nazaré dos Santos, 129 
Maura de Lourdes Canella, Miriam Maria Gonçalves, Silvania de Souza, 130 
Simone Veloso Faria de Carvalho, Wiliam de Sá, Romélia Rodrigues Lima, 131 

Adriana Rodrigues Tristão, Ozil de Jesus,  Maria de Fátima Batista Pereira, 132 
Jorge Ribeiro Nascimento. Justificaram ausências: Luciana Gouveia Viana. 133 
Às 18h20 foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após 134 
lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela Secretária Geral do 135 
Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 30 de agosto de 2018. GLA. 136 


