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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA
ORDINARIA Nº 273/2019 REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 NO
AUDITÓRIO EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336
– FUNCIONARIOS.
Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14h, no Auditório
Conselheiro Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi
realizada a ducentésima septuagésima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal
de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata.
Bruno faz apresentação do vídeo oficial da 16º Conferência Nacional de Saúde. Carla
chama para compor a mesa Tatiane Caetano, Valdir Ribeiro e Bruno Abreu Gomes.
Carla lê a pauta: 1- Informes – 14h, Informes gerais dos conselheiros e presentes e
Informes da Mesa Diretora CMS-BH: agenda do plenário do CMSBH, agenda das
Câmaras Técnicas e Plenárias Setoriais, 2- Abertura e verificação do número de
conselheiros presentes – 14h30, 3- 15º Conferência Municipal de Saúde de Belo
Horizonte – 14h40, 4- Edital de vagas remanescentes do CMSBH – 15h00, 5- XXXV
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 2 a 5 de julho – 16h00. Sônia
Lansk fala sobre a exposição Sentidos do Nascer e convida a todos para visitarem. Carla
fala que vai ser feito uma mobilização para a realização da visita. Abre para os informes
gerais. O Conselheiro Municipal Jose Gilson Guedes fala que na segunda feira a
Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização (CTCAM) pautará sobre a
Maternidade Leonina Leonor e convida a todos para participar, informa também que
devido a Conferência Estadual de Saúde a Câmara Técnica de Financiamento (CTF)
não acontecerá na próxima terça feira. Salvador Alves Teixeira fala de um grupo técnico
que estão querendo conhecer o controle social. Adriana Martins Maia convida a todos
para participar do seminário da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (CISTT) que acontecerá dia 04/07/2019, terá como tema: “Saúde dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor de Transportes Coletivos e seus Impactos para
a População”. Justifica que a Plenária de Usuários não estava acontecendo, pois, as
datas estavam coincidindo com as conferências. Carla passa para os informes da mesa
e fala que a agenda do conselho é disponibilizada por e-mail e divulgada no facebook.
Ressalta a importância da participação dos usuários nas câmaras técnicas. Jose Carlos
pedi para que seja apresentado em plenária os assuntos tratados nas câmaras técnicas.
Bruno fala da denúncia que foi recebida pelas comissões locais e sindicatos de negativa
por parte da prefeitura de reposição de médicos, enfermeiros, pediatras, ginecologistas
e clínicos, que se aposentam, férias prêmios prolongada ou em licença maternidade.
Fala da reunião que aconteceu ontem no gabinete a chefe de gabinete Isabela Melo
informou que dia 24 deste mês vai ser pauta da reunião da Câmara de Coordenação
Geral (CCG) e deixamos claro que a plenária de julho do CMSBH com indicativo de data
para o dia 18/07/2019 terá essa pauta como prioridade. Fala da ação linda dos usuários
do Centro de Saúde Primeiro de Maio realizada hoje contra as violências sofridas na
unidade, cobrando ações da prefeitura. Fala da falta de medicamento de alto custo para
os usuários do SUS, tivemos uma derrota no Tribunal Federal onde foi avaliado que os
governos não são obrigados a pagar medicamentos de alto custo. Fala que neste
momento está acontecendo uma audiência na Assembleia Legislativa e o representante
de usuários da entidade Transvida, Mauricio Silva Vitor Amaral cobrando
presencialmente ao Secretaria Estadual de Saúde, para garantir que os transplantados
continuem recebendo esses medicamentos para continuarem vivos. Carla solicita quem
esteja disponível para participar dos Comitês de Ética e Pesquisa (CEP) que ainda está
disponível e também indicação de Conselheiros para os acompanhamentos de
Contratos Hospitalares. Em regime de votação a ata da 270° Plenária Ordinária do
CMSBH realizada dia 29/03/2019, em regime de votação é aprovada a ata. Carla
convida a Conselheira Municipal de Saúde Ester Barbosa da Silva e o Conselheiro
Municipal de Saúde Welson Alexandre Santos para compor a mesa para falar sobre a
história do Conselho Municipal de Saúde e do Controle Social. Bruno ressalta a
importância de fazer esse resgate histórico. Ester traz algumas experiências e lutas no
controle social. Welson Alexandre Santos mostra a apresentação que fez para a plenária
e fala da sua experiência no Controle Social e relembra algumas conquistas. Carla
agradece a participação de Ester e Welson. Abre para debate. O Conselheiro Municipal
de Saúde Willian de Sá representante dos usuários, pergunta porque tanta guerra contra
os trabalhadores?, fala que não somos inimigos e sim parceiros, porque dependemos
uns dos outros. O Conselheiro Municipal de Saúde Jose Geraldo da Cruz pedi para
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pararmos de ficar atacando um ao outro. Ângela Eulália dos Santos fala que não tem
culpa de ter tido competência e ter passado em um concurso, fala que é ruim sermos
atacados por ser trabalhador, pondera que os representantes dos sindicatos estão aqui
porque eles veem e denunciam o que está acontecendo de errado e estamos aqui para
defender o SUS. Bruno fala que o debate está muito rico e comenta sobre a
manifestação dos usuários do Efigênia Murta realizada ano passado pela falta de
profissionais e muitos episódios de violência os trabalhadores infelizmente ficaram
intimidados e pouquíssimos saíram para a manifestação, mais os usuários fizeram a
luta que é de todos, fala que muitos gerentes procuram os usuários e as comissões
locais para pedirem ajuda quando vê que a prefeitura não está fazendo o seu papel, fala
que nessa manifestação uma canção cantada por uma usuária que fala, o povo unido
jamais será vencido e o povo organizado jamais será pisado. E faz uma pergunta a
Laura que representa uma entidade Associação dos Usuários de Saúde Mental, não
representa os usuários?, porque ela não foi eleita no distrito ela não tem legitimidade
para defender os usuários da saúde mental no CMS. Mauricio representando a entidade
de transplantados não defende os usuários?. Essa discussão de entidade aliado aos
trabalhadores é uma mentira e uma ignorância política imensa. A Conselheira Municipal
de Saúde Laura Fusaro Camey agradece a fala do Bruno. Bruno fala que a Caravana
de BH para a 16° Conferência Nacional de Saúde vai acontecer com ajuda dos
sindicatos, entidades e espera a ajuda também da SMSA. Entra na pauta do piso salarial
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, perguntando
se todos receberam a proposta de resolução 458/19, pondera que não é papel do CMS
definir salario de trabalhadores e nem da Câmara de Vereadores isso é papel do
executivo. Fala que nos ACS e ACE está acontecendo uma ilegalidade, tem uma Lei
Federal 13.708 que reajustou o piso salarial nacional em 1.250 reais, que é o mínimo
que qualquer ACS e ACE tem que ganhar em todo Brasil, o Ministério da Saúde já
anunciou que está passando esse valor para todas as prefeituras do Brasil e o nosso
contador já identificou na conta da SMSA esse valor para cada ACS e ACE e também
tem uma Lei Municipal 11.136 que diz que o salário base dos ACS e ACE de BH ele
será reajustado por lei municipal específica, condicionado ao repasse de recursos da
União de 95% (noventa e cinco por cento), não podendo ser inferior ao piso nacional
federal. Mesmo assim em função da situação financeira, o Recursos Humanos da
Prefeitura disse que não vai cumprir a lei e a função do CMSBH é fiscalizar o
cumprimento das leis. Então é por isso depois de uma Plenária de Trabalhadores que
analisou a situação e solicitou que o plenário do CMS emitisse o seu posicionamento
diante dessa ilegalidade. Bruno fala que as considerações é explicando essa legislação
e ler a recomendação que é a deliberação da proposta de resolução: O cumprimento da
legislação vigente com o pagamento do Piso Salarial Nacional para os Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Abre para o debate. Tatiane
fala que a informação que tem do gabinete é contrariando o Ministério da Saúde para
poder debater e conseguir chegar em um acordo com relação aos salários de ACS e
ACE, então a princípio a informação vinda do gabinete é essa. Cleide Donária de
Oliveira fala que estão trazendo esse assunto para o CMS porque o repasse está vindo
para essa secretária. A Conselheira Municipal de Saúde Lucimar Rodrigues Fonseca
faz a pergunta para a Tatiane, porque a prefeitura tem que debater um assunto que já
foi debatido, a prefeitura não quer que os ACS e ACE recebam mais?. Ângela pede
como encaminhamento que o Secretario venha a público e informe onde está esse
dinheiro. Tatiane pede respeito. Bruno coloca a resolução em votação. Em regime de
votação a resolução é aprovada com três abstenções. Bruno entra na pauta do Edital
de chamamento público no processo de preenchimento de vagas remanescentes,
explica que não estamos abrindo vagas novas no CMS, explica que pelo regimento
interno o CMS tem quarenta cadeiras de titulares e quarenta de suplentes e no último
processo eleitoral, infelizmente não apareceu nenhuma associação representante dos
indígenas e nenhuma associação de deficientes, então ficaram duas cadeiras sem
representatividade neste CMS. Então esse edital é para preencher essas duas vagas.
Pedi para definir uma Comissão Eleitoral formada pelos Conselheiros Municipais de
Saúde que quiserem ajudar com os prazos exatamente como foi feito na última eleição.
Bruno lê a introdução do Edital para que fique claro para todos. O Plenário do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH), em sua ducentésima septuagésima
terceira Plenária Ordinária do CMSBH, realizada no dia 19/06/2019, no uso de suas
competências regimentais e legais conferidas pela Lei Federal 8080, de 19/9/90, Lei
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Federal 8142, de 28/12/90, Lei Municipal 5903, de 3/6/91 e Lei Municipal 7536, de
19/6/98. Considerando que algumas entidades não compareceram ao Chamamento
anterior, da Resolução 442/18, para composição da gestão 2018/2020 do Conselho
Municipal de Saúde. Resolve: Dar publicidade ao Edital de Chamamento Público
Suplementar que visa divulgar os prazos e as normas para as associações de pessoas
com deficiências e as entidades de indígenas participarem do processo eleitoral para
escolha dos conselheiros municipais de saúde para a Gestão 2018/2020, observando
os Artigos 5º e 6º do Regimento Interno do CMSBH, aprovado pela Resolução 397/16
do Conselho Municipal de Saúde. No edital fala também das disposições preliminares,
dos prazos para as entidades manifestarem interesse até dia 05/07/2019, depois a
comissão eleitoral que vamos tirar agora vai deferir ou indeferir as candidaturas
conforme a legislação e vai publicar e a plenária para eleição vai ser dia 11/07/2019 a
16/07/2019 conforme o item 2.3. a plenária de posse dos conselheiros de associações
de pessoas com deficiências e entidades de indígenas será realizada às 14 horas na
plenária ordinária do CMSBH do mês de agosto. É formada a comissão eleitoral pelo
Cleber das Dores de Jesus, Valdecir Alexandre de Aguiar, Amancio Miguel da Silva,
José Geraldo da Cruz e a Mesa Diretora do CMSBH. Em regime de votação é aprovado
o edital e a comissão eleitoral. Carla agradece a presença de todos e fala que estamos
todos no mesmo barco e que aqui não tem inimigos. Estiveram presentes: Bruno Abreu
Gomes, Carla Anunciatta de Carvalho, Cleber das Dores de Jesus, Eliana Martins Maia,
Ester Barbosa da Silva, Jadir Martins, João Natividade Medeiros, José Gilson Guedes
Moreira, Katia Magalhães Almeida Silva, Laura Fusaro Camey, Maria da Glória Silva,
Maura de Lourdes Canella, Renata Nunes Medeiros, Tatiane Caetano, Valdir Ribeiro de
Almeida, Tarcísio Rodrigues Lemos, Monica da Conceição, Valeria da Cruz Nascimento,
Welson Alexandre Santos, Valdecir Alexandre de Aguiar, Jose Geraldo da Cruz,
Teresinha de Jesus Souza Botelho, Rafaela Sardi de Almeida, Sheila Gomes de Souza
Reis, Lucimar Rodrigues Fonseca, William de Sá. Justificaram: Antônio Carlos dos
Santos. Belo Horizonte, 19 de junho 2019. HIC

