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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 
REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2003, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: AFONSO PENA, 
2336, 14º ANDAR. 
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e três, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde, que teve início às 13:30 horas pelo presidente do Conselho, Cleber das Dores de Jesus com a 
leitura da pauta: 1 – Informes gerais; 2 – Informes da mesa diretora; 3 - Apreciação e votação das 
propostas dos grupos de trabalho que não foram submetidas à plenária final da VIII Conferência Municipal 
de Saúde; 4 - Fórum Social Brasileiro. O conselheiro Sebastião do Carmo convida os conselheiros presentes 
para o primeiro seminário da comissão local de saúde do centro de saúde Tupi, no dia 04/10/2003, de 8 às 
12:30 horas, na Escola Municipal Sebastiana Novaes com o tema Controle Social e PSF. O conselheiro Paulo 
Carvalho propõe uma moção de repúdio à criação das OCIPS, projeto de Lei Estadual Nº 08/2003, que 
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como organizações da 
sociedade civil de interesse público – OSCIPS. O presidente do CMS/BH, Cléber das Dores faz a leitura dos 
informes da mesa diretora do CMS/BH: 1- A mesa diretora convoca os membros da Comissão Organizadora 
da VIII Conferência Municipal de Saúde, para reunião dia 03/10/03, às 9 horas, na sala do CMS/BH; 2 - 
Convocamos os membros da Câmara Técnica de Comunicação para reunião, dia 08/10/2003, às 9 horas, na 
sala do CMS/BH. Pauta: fechamento da arte final do ConSaúde; 3 - Convocamos os membros da Câmara 
Técnica de Recursos Humanos para reunião dia 08/10/2003, às 14:30 horas, na sala do CMS/BH. Pauta: 
encaminhamentos de documentos enviado à CTRH pela mesa diretora; 4 - Convite: Encontro de 
movimentos e práticas de educação popular em saúde de Minas Gerais, no auditório da UNI-BH, dia 
20/10/03, às 13:30 horas e nos dias 21 e 22/10/03, de 8 às 18 horas. Informações e inscrições pelo 
telefone 3248-9945 de 14 às 18 horas. Em seguida passa para o próximo ponto de pauta que é o 
fechamento do Pronto Atendimento do Hospital da Baleia. A consultora da SMSA, Maria do Carmo disse que 
ficou sabendo do fechamento do pronto atendimento do Hospital da Baleia, no dia 01/10/2003, 
conjuntamente com a divulgação da notícia pela imprensa. O hospital não comunicou antes a SMSA e havia 
um acordo com a Secretaria e o hospital para não fechar o Pronto Atendimento antes de uma avaliação da 
SMSA. Informa também que o hospital fechou este serviço, porque está tendo um déficit de trezentos mil 
reais por mês e coloca que a SMSA está atenta e monitorando as UPA’s, para avaliar o impacto deste 
fechamento. A 2ª secretária do CMS/BH, Cléa da Mata  faz leitura da ata de reunião da mesa diretora com o 
Hospital da Baleia e informa que os membros da mesa diretora do CMS/BH, visitaram o hospital no dia 
01/10/2003. O presidente do CMS/BH, Cléber das Dores e a 2ª secretária do CMS/BH, Cléa da Mata criticam 
a SMSA pelo fato da mesma não ter discutido este assunto com o Conselho. O 1º secretário do CMS/BH, 
Túlio Batista e a consultora da SMSA Maria do Carmo falaram que o ônus político da atitude do hospital em 
fechar o pronto atendimento é da direção do hospital e não da SMSA. O conselheiro Paulo Carvalho propõe 
que a SMSA faça uma auditoria assistencial e financeira no Hospital da Baleia, com acompanhamento do 
CMS/BH. O conselheiro Willer Marcos propõe uma nova reunião do CMS/BH, para discutir a situação atual 
dos hospitais filantrópicos e privados conveniados ao SUS/BH. O secretário geral do CMS/BH, Roberto 
Francisco  coloca em votação a proposta do conselheiro Willer Marcos. A proposta foi aprovada e a reunião 
agendada para o dia 14/10/2003, em reunião extraordinária do CMS/BH, para discutir a assistência 
hospitalar em BH. Em seguida coloca em votação a proposta do conselheiro Paulo Carvalho para que o 
CMS/BH remeta aos deputados estaduais uma moção contrária a aprovação do projeto de Lei Nº08/2003. A 
proposta foi aprovada com três abstenções. O secretário geral do CMS/BH, Roberto Francisco passa para 
apreciação e votação das propostas dos grupos de trabalho que não foram submetidos à plenária final da 
VIII Conferência Municipal de Saúde de BH. Foram apreciados e votados os consolidados dos grupos sobre 
os temas: Controle Social, Financiamento, Gestão de Trabalho no SUS/Recursos Humanos, que serão 
acoplados aos consolidados da atenção básica e intersetorialidade que formará o relatório final da VIII 
Conferência Municipal de Saúde de BH, realizada nos dias 22/09 a 25/09/2003, no Clube Atlético Mineiro – 
Labareda. Os respectivos consolidados foram aprovados com emendas, apresentadas pelos conselheiros 
presentes na reunião.  Estiveram presentes: Célia Lelis, Cléa da Mata, Cléber das Dores, Dalila Maria, Gilson 
Silva, Hervécio Cruz, João Athayde, José Brandão, Lourival Custódio, Manoel de Lima, Maria Nazária, Paulo 
César Machado, Paulo Roberto Carvalho, Zenith Maria, Sebastiana Oliveira, Luiz Moraes, Maria Terezinha 
Souza, Aliete da Conceição, Maria do Carmo, Edirany Soares, Elson Violante, Sandra Maria, José Laerte, 
Luzia Maria Alves, Maria de Lourdes, Ricardo Castanheira, Roberto Francisco Pereira, Rogério Sena, Rosalina 
Fernandes, Sebastião do Carmo, Túlio Batista Franco, Eglea Melo, Albertina Alves, Romeu Pires, Regina 
Helena Lemos, Carlos Alberto Tenório, Rubens Soares. Justificaram: Jorge Lúcio, Rady Eddy, Ivo de Oliveira, 
José Valentim, Rilke Novato. Às 22:30 horas, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual 
foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário geral 
do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 02 de outubro de 2003.  JOM/vld 


