1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
PLENÁRIA EXTRAORDINARIA Nº 215/2018 REALIZADA NO DIA 13 DE
DEZEMBRO DE 2018 NO AUDITÓRIO CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA
LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336 – FUNCIONARIOS.
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14h, no
Auditório Conselheiro Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis –
Funcionários, foi realizado a ducentésima décima quinta reunião extraordinária
do Conselho Municipal de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças
constantes ao final desta ata. A presidenta do CMSBH, Carla Anunciatta de
Carvalho, inicia a reunião dando boas-vindas aos presentes e pedi para que
respeitem o tempo de fala e que evite as conversas paralelas. Convida Tatiane
Caetano, Valdir Ribeiro e Welson Alexandre de Aguiar que esta representando
os trabalhadores no lugar do Bruno que está de férias para compor a mesa. Carla
abre para os informes gerais. Carla convida Fabiano Geraldo Pimenta Júnior
para compor a mesa para compartilhar informação sobre o Levantamento
Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) que foi feito de
acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, fala que está muito
preocupado com o levantamento que de cem casas pesquisada uma estava com
a larva do aedes pondera que é o maior resultado no último dez anos. Fala que
em outubro aconteceu um momento atípico com muitas chuvas. Por regional
Pampulha, Leste e Venda Nova com maiores índices de manifestação e que se
enquadram dentro da escala do Ministério da Saúde como médio risco. Fala que
cerca de oitenta e três por cento dos focos encontrados em imóveis residências
e os criadores predominantes são: Inservíveis, pratos de plantas, barris /
tambores, recipientes domésticos, caixas d’água e pneus. Fala das ações
iniciadas: Revisão do plano de contingência, revisão do protocolo de dengue,
mapeamento de insumos, mapeamento do contrato de máquinas hemograma,
treinamento nas regionais, continuidade da telagem das casas de gestantes,
retomada do GECAEDES e mapeamento do estoque de teste rápido. Nívia
agradece a oportunidade de estar no conselho fala que não trouxe nenhuma
apresentação sobre a PAS, fala que todos tiveram a oportunidade de ter acesso
as metas colocadas ponderam que a gestão fez uma programação totalmente
alinhada inclusive as metas que foram incluídas a partir dos estudos das
câmaras técnicas, fala que todas as metas dependem dos recursos. A
Conselheira Tatiana Caetano esclarece que a PAS 2019 foi discutida nas
câmaras técnicas de Gestão da Força do Trabalho e Controle, Avaliação e
Municipalização onde foi realizado um estudo aprofundado em cada meta e fala
que é nesse espaço que tem a oportunidade de esclarecer as metas e depois
desse amplo debate foi feito um parecer para recomendando a aprovação da
PAS com algumas recomendações. Welson fala que a Câmara Técnica de
Gestão da Força do Trabalho concluiu que muitas das questões que diz respeito
a alguns entraves está na questão da formação, fala que tem que ser feito um
estudo aprofundado na PAS 2019 e que seja elucidado todos os pontos para que
possa ser feito uma aprovação e ou recomendação apropriada. Carla fala que
ficou indignada pelo cancelamento da plenária de usuários então sugere que a
aprovação da PAS 2019 seja realizada depois do dia 07 de janeiro. Tatiana fala
que estamos em um momento de união pelo SUS e propõem que seja mantido
a aprovação da PAS 2019. Carla abre para as inscrições. Maria do Carmo
pergunta se a não aprovação da PAS 2019 tem alguma consequência para a
cidade?. A Conselheira Municipal Eliana Maia pedi para que na próxima PAS
2019 não seja esquecido sobre o alcoolismo. O Conselheiro Municipal de Saúde
Cristiano Amaral fala que temos que pensar em quanto conselho fala que as
câmaras técnicas estudaram a PAS 2019 a gestão esclareceu as dúvidas e
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adequou as demandas e agora vamos adiar a provação não vê sentido. Carla
convida o Secretário de Saúde Jackson Machado Pinto para compor a mesa.
Welson explica o que é questão de ordem. Carla fala que os usuários têm que
ser respeitados e ouvidos, pondera que não estamos aqui para apontar os erros
e sim para contribuir juntos com os trabalhadores e gestores a para fazer que o
sistema funcione essa que é a intensão do usuário e nos como Conselheiros
Municipais e Usuários temos o papel de fiscalizar e participar da construção da
política pública, pondera que sua proposta é que aprovação da PAS 2019 seja
dia 10 de janeiro, fala que não estamos deixando de aprovar a PAS 2019 só
estamos adiando para janeiro para incluir o parecer das obras e que não temos
intenção de atrapalhar o trabalho da gestão. Lívia esclarece que a legislação é
clara que podemos está sujeito a interrupção do repasse do recurso por causa
da não aprovação, que não diz que acontecera imediatamente, pondera que
enquanto não estivermos com o documento aprovado estamos sujeitos a essa
interrupção. Nadine Daniele Magalhães da Assessoria de Planejamento e Ações
Intersetoriais, acha contraditório a não aprovação da PAS 2019 por todo trabalho
realizados até chegar esse momento. Secretário de Saúde Jackson fala que não
vê motivos para a não aprovação e propõem que na próxima plenária seja feito
adendos que for deliberado na Câmara Municipal sobre a PPP. Welson fala que
o contrato de convivência está tudo caminhando bem. Tatiana responde a
pergunta sobre as metas de álcool e drogas fala que vai ser encaminha a
Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica e convida a todos a participar.
Welson encaminha para votação das propostas, primeira proposta que seria
adiado a aprovação para janeiro a votação, segunda deixar em aberto as metas
sobre a PPP. Em uma questão de ordem Carla pedi que o Jackson e a equipe
dele venham para esclarecer sobre as obras. Carla em função do acordo feito
agora em plenária Carla retira a proposta de encaminhamento de adiamento da
aprovação da PAS 2019 e pedi que o controle social e os usuários sejam
respeitados. Welson fala que ficou as recomendações. Welson coloca em regime
de votação quem é a favor de votar a PAS 2019 hoje. Em questão de ordem
Maria do Carmo fala que caso seja feito o adendo discutir os reflexos da PL 636
nas obras da Secretaria de Saúde. Em regime de votação que PAS 2019 seja
votada hoje? Quatorze votos favoráveis e três votos contrários. Aprovado então
a votação da PAS 2019. Gilson faz a leitura do parecer. PARECER DA CÂMARA
TÉCNICA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO 216/2018 Belo
Horizonte, 03 de dezembro de 2018. Os membros da Câmara Técnica de
Controle, Avaliação e Municipalização reunidos nos dias 12/11, 26/11 e 03/12 de
2018 para analisar a Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. Considerando
a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990; Considerando a Lei 8142 de 28 de
dezembro de 1990; Considerando a Lei 101 de 04 de maio de 2000;
Considerando o Decreto 7508 de junho de 2011; Considerando a pactuação
ocorrida na Comissão Intergestora Tripartite (CIT) de 29 de agosto de 2013,
Após o estudo os membros da Câmara Técnica recomendam ao pleno do
Conselho Municipal de Saúde a aprovação da Programação Anual de Saúde
(PAS) 2019 com as seguintes recomendações: 1 - Solicitar esclarecimentos à
Gerência de Assistência Farmacêutica sobre as capacitações de técnicos de
enfermagem para a atuação nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde; 2 Detalhar a ampliação e adequação da área de armazenamento de
medicamentos no almoxarifado central; 3 - Apresentar a política de saúde do
trabalhador para o servidor municipal que está sendo ofertada por essa
secretaria, na prática; 4- Apresentar as metas sobre o plano de enfrentamento
das doenças crônicas não transmissíveis em 2019 á Câmara Técnica de
Controle Avaliação e Municipalização; 5 - Apresentar o plano de enfretamento à

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

demora nas consultas especializadas da gerência da rede completar. José
Gilson Guedes Moreira Coordenador da Câmara Técnica de Controle, Avaliação
e Municipalização. Danty faz a leitura do parecer. PARECER DA CÂMARA
TÉCNICA DE GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO 217/2018 Belo Horizonte,
06 de dezembro de 2018. Os membros da Câmara Técnica de Gestão da Força
de Trabalho reunidos nos dias 12/11, 26/11 e 03/12 de 2018 para analisar a
Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. Considerando a Lei 8080 de 19 de
setembro de 1990; Considerando a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990;
Considerando a Lei 101 de 04 de maio de 2000; Considerando o Decreto 7508
de junho de 2011; Após o estudo, os membros da Câmara Técnica recomendam
ao pleno do Conselho Municipal de Saúde a aprovação da Programação Anual
de Saúde (PAS) 2019 com a com a seguinte ressalva, que foi considerada de
extrema importância: 1-Garantia de acompanhamento, pela Câmara Técnica de
Gestão da Força de Trabalho, na elaboração das metas e ações do
PROEP/2019. Welson Alexande Santos Relator da Câmara Técnica de Gestão
da Força de Trabalho Conselho Municipal de Saúde – CMS. Em regime de
votação conselheiros presentes favoráveis a aprovação da PAS 2019 com os
pareceres das Câmaras Técnicas de Gestão da Força do Trabalho e Controle,
Avaliação e Municipalização e o adendo discutir o reflexo da PL 636 nas obras
da saúde. Em regime de votação com quinze favoráveis e um contrário a PAS
2019 é aprovada. Carla fala da eleição de um conselheiro usuário para o
conselho de administração do barreiro, Carla como titular e Cleber como
suplente, em regime de votação é aprovado a indicação dos conselheiros. Carla
Anunciatta encerra a plenária convidando a todos para a degustação. Estiveram
presentes: Ana Paula Ferreira, Carla Anunciatta de Carvalho, Cleber das Dores
de Jesus, Danty Dias Marchezane, Eliana Martins Maia, Jadir Martins, João
Natividade Medeiros, José Gilson Guedes Moreira, Kátia Magalhães Almeida
Silva, Laura Fusaro Camey, Magali Gomes Pinto, Maria Carmem Faleiro, Maura
de Lourdes Canella, Mauricio Silva Victor Amaral, Tatiane Caetano, Valdir
Ribeiro de Almeida, Maria do Carmo, Welson Alexandre de Aguiar, José Geraldo
da Cruz, Alex Sander Sena Peres, Teresinha de Jesus Souza Botelho, Sheila
Gomes de Souza Reis, Vanessa Barreiros Freire, Cristiano de Souza Amaral,
Willian de Sá. Encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada pela Presidenta e pelo Secretário Geral do
Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018. HIC.

