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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2001, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - AV. AFONSO PENA, 2.336 14º ANDAR. 
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e um, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às 
14:45 horas, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Anadil Benedita Ruhnau, iniciou a reunião fazendo a 
leitura de pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Votação das propostas de atas das reuniões do CMS/BH dos dias 03/05, 15/05, 
17/05, 22/05, 24/05, 29/05, 31/05 e 07/06/2001; 3 - Parecer das câmaras técnicas; 4 - Eleição da nova mesa diretora do 
CMS/BH, anuênio 2001/2002; 5 - Assuntos gerais; 6 - Encerramento. O conselheiro Geraldo Eustáquio informa sobre a 
última reunião da Comissão Local de Saúde Osvaldo Cruz, realizada no dia 04/07/2001. O conselheiro Antônio 
Amâncio informa sobre a posse da Comissão Local de Saúde São José da região Noroeste. A conselheira Maria da 
Glória convida todos para a festa de encerramento da campanha de limpeza e saúde do conjunto Lagoa, a partir de 9:00 
horas, na regional Venda Nova. A conselheira Joana, denuncia a falta de materiais nas unidades de saúde de Belo 
Horizonte, principalmente de termômetros. O conselheiro Eni Carajá informa sobre o corte de verbas pelo Ministério da 
Saúde aos pacientes que necessitam de Órtese e prótese. A presidente do CMS/BH Anadil informa que recebeu um 
documento da comissão de Órtese e Prótese do PAM Campos Sales, solicitando ao CMS/BH uma reunião 
extraordinária para discussão do assunto. O conselheiro estadual de saúde Paulo Carvalho, informa que a área de saúde 
estará provavelmente no mês de Agosto, na capital Federal, discutindo saneamento básico no Brasil e que nos dias 
18/11, 19/11 e 20/11/2001, em Brasília/DF, acontecerá a 10ª Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde. Informa 
também que nos dias 25/07 e 26/07/2001 acontecerá o V Encontro de Secretarias Executivas dos Conselhos Estaduais e 
Conselhos Municipais de Saúde das capitais, na Associação Brasileira de Enfermagem, em Brasília/DF e que Belo 
Horizonte devido a sua importância sugere que o CMS/BH envie um representante da sua Secretaria Executiva para o 
encontro. A conselheira Marta Auxiliadora pede que o CMS/BH, escolha em sua reunião uma comissão para visitar o 
Hospital Dia/Orestes Diniz e o Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição, Distrito Sanitário Centro-Sul, para 
verificar as suas condições físicas e que o Hospital Dia/Oreste Diniz está pronto há mais de um ano e até esse momento 
não foi inaugurado, acarretando sofrimentos para pacientes que necessitam da Unidade. O conselheiro Roges informa 
que nos dias 04/12 a 10/12/2001, acontecerá em Brasília a Conferência Nacional de Assistência Social e que nos dias 
05/12 a 08/12/2001 haverá também a Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. O funcionário da Secretaria 
Executiva do CMS/BH, José Osvaldo informa que no dia 18/07/2001, haverá uma reunião de todos os conselhos de 
saúde dos hospitais públicos de Belo Horizonte, às 18:30 horas, na sede do CMS/BH. A secretária geral Fátima Regina, 
coloca em votação as propostas das atas dos dias 03/05, 15/05, 17/05, 22/05, 24/05, 29/05, 31/05 e 07/06/2001. As atas 
foram aprovadas com uma abstenção. Em seguida a presidente do CMS/BH Anadil passa para o próximo ponto de 
pauta que são os pareceres das câmaras técnicas. O conselheiro Geraldo Eustáquio faz a leitura do parecer da Câmara 
Técnica de Saneamento: “ A Câmara Técnica de Saneamento do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
reunida no dia 19 de Março de 2001, após discutir e analisar o Protocolo de Intenções entre a Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte e a COPASA, resolve: Recomendar ao plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
que  referende a resolução do I Fórum Extraordinário dos Conselheiros Municipais de Belo Horizonte, para a realização 
da I Conferência Municipal de Águas e Saneamento Básico, em caráter de urgência. Que nesta Conferência a sua 
convocação seja em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Habitação, o 
Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Políticas Urbanas e o Conselho da Cidade de Belo Horizonte. 
BH, 19/03/2001.  Geraldo Eustáquio Carvalho - Relator da Câmara Técnica de Saneamento”.  O parecer foi aprovado 
por unanimidade. A conselheira Cléa faz a leitura do parecer das CTCA e CTF  “As Câmaras Técnicas de 
Financiamento e Controle Avaliação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunidas no dia 07 de Março 
de 2001, discutiram e analisaram a solicitação de usuários e funcionários do PAM Saudade,  sobre não realização de 
exames referente a Tratamento de Nanismo Hipofisário, aprovaram a seguinte recomendação: 1 – Que a Mesa Diretora 
do CMS/BH encaminhe à Diretoria Metropolitana de Saúde e a Secretaria do Estado da Saúde, a solução definitiva do 
problema, em benefício das crianças acometidas pelo Nanismo. Segue abaixo os exames não realizados pelo SUS/BH: 
HGH basal e pós-cloridina  e HGH basal e pós-insulina:  deficiência do hormônio de crescimento;  FH  e FSH basais e 
pós LHRH: Puberdade precoce;  17 x OH Progesterona, audrostenediona: Puberdade Precoce e composto 5 basais e pós 
ACTH (cortrasina);  Testosterona e DHT basais e pós estímulo com HCG (profasi ou pregneil) Hiprogonadismo. 
Observação: Os exames e os medicamentos usados para o tratamento Hipofisário é de responsabilidade do Governo 
Federal. BH, 07/03/2001. Anadil Benedita Ruhnau - Coordenadora da Câmara Técnica de Controle e Avaliação e 
Financiamento”. O parecer foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Eduardo Barud faz a leitura da recomendação 
da plenária dos usuários: “ Recomendação: A plenária de Conselheiros Usuários do SUS/BH, preocupada com o efetivo 
controle Social de nossos Distritos Sanitários, devido a insatisfação dos usuários aos conhecimentos na área de Saúde, 
resolve: Solicitar ao Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que seja realizadas Conferências regionais ou 
plenárias para a realização de eleições nos Conselhos Distritais que já estão com o seus mandatos vencidos, com o 
objetivo de estar restabelecendo o Controle Social nessas regiões. Para controle do Conselho Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, solicitamos a todos os Conselhos Distritais o envio das atas das Conferências ou plenárias em que os 
mesmos foram eleitos. BH, 26/04/2001.  A recomendação foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Robson Itamar 
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faz a leitura do parecer da CTRH “ Parecer da CTRH, sobre a denúncia de irregularidade no Laboratório Distrital Leste 
e relotação de servidores. A CTRH, após conhecer o teor das denúncias que envolve diretamente a direção do 
Laboratório Distrital Leste, através do processo Nº 01.092.560.00-64, conclui que as defesas e justificativas 
apresentadas, (vide relatórios da comissão de atuação da SMSA) são evasivas, principalmente em relação a presença 
ativa da Gerente na Unidade, bem como considera estranho e autoritário a relotação das servidoras Zélia Maria Bicalho 
e Delma Pereira, ao que no entendimento da CTRH esse fato se traduz em clara perseguição do corpo gerencial daquele 
Distrito Sanitário. As funcionárias acima citada, como também configura prática de abuso de poder. Por considerar que 
tal fato é de gravidade extrema, principalmente por vivermos num estado de pleno direito, e também no sentido de 
resguardar o bom funcionamento daquela unidade, a CTRH resolve e encaminha ao plenário do CMS/BH: 1 - Que seja 
discutido em plenário do CMS/BH a perseguição a servidores no Laboratório Distrital Leste, bem como será discutido 
as denúncias de irregularidades já ofertadas e encaminhadas a SMSA pelo SINDSAÚDE/MG com convocação das 
partes envolvidas; 2 - Que seja aberto processo de auditoria naquele Distrito para averiguação dos diversos problemas 
que vem sendo apresentado em relação ao mesmo; 3 - Que seja reaberto o processo de apuração das denúncias do 
Laboratório Distrital Leste, com nomeação de uma comissão paritária, no sentido de resguardar a independência do 
processo. Assim sendo este é o parecer da CTRH/CMS/BH. Encaminhamos o mesmo para deliberação do plenário do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, informando ainda que foram convidadas a participar da reunião da 
CTRH a senhora gerente do Distrito Sanitário Leste, Luzia Toyoko Hanashiro e a senhora Raquel Alvares Campos, 
Gerente da Unidade de Saúde Sagrada Família, que não compareceram fazendo a defesa via ofício enviado à mesa 
diretora sob o Nº 131/2001 em anexo. Solicitamos deferimento e encaminhamento. Informamos que a reunião da 
CTRH, contou com a presença da presidente do CMS/BH, Anadil Benedita Ruhnau e a secretária geral do CMS/BH, 
Fátima Regina. BH, 08/06/2001. Robson Itamar Silva - Coordenador da Câmara Técnica de Recursos Humanos. Após 
várias manifestações de conselheiros e visitantes na plenária, o parecer foi encaminhado a mesa de negociação 
permanente  do SUS/BH para discussão e depois retornar ao CMS/BH, este encaminhamento foi aprovado pelo 
plenário com uma abstenção. A secretária geral Fátima Regina passa para o próximo ponto de pauta que é a eleição da 
nova mesa diretora do CMS/BH para o anuênio 2001/2002 e em seguida faz a leitura do documento elaborado pela 
mesa diretora “BH, 05/07/2001. Senhor (a) conselheiro (a), durante este ano em que esta mesa dirigiu os trabalhos do 
Conselho Municipal de Saúde, conseguimos inúmeros avanços no Controle Social. Conseguimos manter um calendário 
de reuniões às 3ª e 5ª feiras, onde juntos encaminhamos as demandas do Conselho, fazendo sempre uma boa discussão 
política sobre os assuntos. Vivemos dois momentos de interlocução com os conselhos distritais que muito ajudou na 
ampliação do Controle Social. Acompanhamos suas reuniões, estreitando os laços entre os conselhos. Foi com muita 
alegria que incentivamos e acompanhamos a formação das comissões locais onde não existiam. Participamos de vários 
eventos enquanto convidados, palestramos em algumas entidades. Ampliamos os laços entre os conselhos municipais, 
através da participação no Fórum Social Mundial, uma iniciativa deste Conselho. A realização do fórum dos 
conselheiros foi um grande momento de consolidação deste intercâmbio. As reuniões do Conselho foram sempre 
frutíferas conseguimos manter as reuniões dentro do tema e tempo estipulado. Com pautas ricas e uma discussão 
democrática, permitindo a todos se posicionarem. Uma grande vitória do Conselho foi a confecção e aprovação do 
Plano Municipal de Saúde, reivindicação de longa data. Através deste Plano este conselho terá melhores condições de 
acompanhar as prestações de contas de gestão e financeira. Estaremos trabalhando com a perspectiva de metas 
propostas que nos permitirá avaliar o desempenho da SMSA  e a qualidade de aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Saúde. Foi um plano muito bem elaborado e com as várias reuniões de estudo junto ao Conselho 
Municipal de Saúde, conseguimos ampliar ainda mais a qualidade do mesmo. Parabenizamos o nosso companheiro de 
mesa, Paulo César Machado Pereira e aos componentes da Comissão, pelo belo trabalho realizado. Temos um grande 
desafio ainda a ser concretizado que é a inversão de nosso modelo assistencial para o PSF. É um mega projeto que terá 
de ser discutido em suas especificidades mais profunda com este Conselho e os segmentos sociais em conjunto com 
todas as categorias de trabalhadores envolvidas. Essa discussão se faz necessária para que todos abracem esse projeto 
com as melhores intenções. É uma grande necessidade de Belo Horizonte ter seus problemas de saúde se não totalmente 
solucionados, pelo menos mais amenizados, garantindo acesso aos usuários do SUS com mais equidade, qualidade e 
humanização. Mantivemos um bom relacionamento com a SMSA. Relacionamento este baseado na ética e respeito 
mútuo. Hoje o Conselho Municipal de Saúde está presente com representação nos conselhos da cidade, COREMS, 
Hospital das Clínicas, etc. É um conselho "hiper"  participativo. Sempre que convocado ou convidado se faz presente 
com um grande número de conselheiros. Faz parte de nossos sonhos que estes avanços cresçam a cada dia em Belo 
Horizonte, servindo de exemplo a outros municípios voltado sempre para o bem coletivo, sem vaidades individuais, 
levando aos usuários do SUS muita esperança e confiança, pois juntos somos fortes e imbatíveis. A primeira plenária de 
usuários realizada em Venda Nova foi um sucesso, tivemos cerca de 100 participantes, foi muito elogiada a iniciativa 
do Conselho Municipal de Saúde, em estar presente nas bases, pois os usuários necessitam de inúmeras informações. 
Estão ansiosos aguardando a formação de conselheiros para prestarem a cada dia um melhor trabalho em suas 
comissões. Vários conselhos distritais já reivindicaram a próxima plenária. Nós, conselheiros municipais, sentimo-nos 
recompensados e continuaremos empenhados a levar essa discussão a cada cantos de BH em defesa de um SUS para 
todos. Encaminhamentos e Resoluções importantes: Resolução para implantação da Mesa Permanente de Negociação 
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do SUS BH; Melhor estruturação material e física do CMS/BH; Contratação de uma jornalista; Uma edição do jornal 
completo mais seis edições sendo licitadas. Pendências importantes: Necessidade de melhor adequação e definição de 
papéis da estrutura do CMS/BH (Mesa Diretora, Câmara Técnica, Plenárias de trabalhadores e usuários), através da 
aprovação de um novo Regimento Interno; Curso/treinamento de capacitação para conselheiros; Jornal do CMS. 
Anexo:  documentos de participação em atividades e cópia de documentos relativos as atividades do Conselho 
Municipal de Saúde no período de 21/06/2000 a 21/06/2001. Mesa Diretora - 2000/2001”. Após as falas de despedidas 
dos componentes da mesa anterior, a secretária geral Fátima Regina, inicia a eleição da mesa ficando assim os 
segmentos: Presidente usuários – Anadil Benedita Ruhnau; Secretário Geral trabalhadores – Robson Itamar Silva; o 
gestor através do conselheiro e Secretário Municipal de Saúde, Evilázio Teubner diante da não continuidade do seu 
representante na mesa, o conselheiro Paulo César Machado Pereira, pediu um prazo de 15 dias para indicar o seu novo 
representante na qualidade de 1º secretário, o atual representante dos prestadores, Jacó Lampert, continuará como 2º 
secretário provisoriamente até que este segmento se defina. Foi distribuído aos conselheiros um relatório de atividades 
da mesa e do conselho no período de 21/06/2000 a 21/06/2001, período de atuação da mesa diretora. A secretária geral 
Fátima Regina passa para os assuntos gerais. A presidente do CMS, Anadil passa informes sobre a Conferência 
Municipal de Assistência Social nos dias 28/07 e 29/07/2001 e sobre o encontro do movimento negro no dia 
14/07/2001, onde estarão discutindo a reativação da Secretaria Municipal para assunto da comunidade negra. A 
conselheira Ednéia, convida todos para o Congresso de Rádios Comunitárias, nos dias 13/07, 14/07 e 15/07/2001. A 
presidente do CMS/BH Anadil, encaminhou a formação da comissão de visita ao Centro de Saúde Nossa Senhora da 
Conceição e o Hospital Dia/Orestes Diniz, assim formada: Eni Carajá, Geraldo Eustáquio, Joana da Costa, Jorge Lúcio, 
José Carlos, Roberto dos Santos, Marta Auxiliadora e Anadil Benedita. Em seguida foram eleitas para participar da 
Conferência Municipal de Assistência Social nos dias 28/07 e 29/07/2001, as conselheiras Romélia Rodrigues e Anadil 
Benedita. Os conselheiros que estiveram presentes a reunião são: Anadil Benedita, Anésio Marcelino, Antônio Chagas, 
Ednéia Aparecida, Eduardo Barud, Gilberto Pinto, Evilázio Teubner, Fátima Regina, Geraldo Eustáquio, Irma Pires, 
Ivan Braga, Jacó Lampert, Jorge Lúcio, José Geraldo, José Maria Borges, Júlio César Pereira, Lúcia Maria Diniz, Maria 
Cecília, Maria do Carmo Oliveira, Maria da Glória, Paulo César Machado, Roberto dos Santos, Roberto Francisco, 
Robson Itamar, Roges Carvalho, Rosângela Ribeiro, Silvio Amorim, Jô Moraes, José Carlos Machado, Eni Carajá, 
Geraldo Kerche, Heloísa Freitas, Nadir Ribeiro, Marta Auxiliadora, Dirço França, Lauro Mendes, Ivan Batista Coelho, 
Maria Auxiliadora Cobucci, Cléa da Mata, Maria Terezinha, Joana Conceição, Edirany Almeida, Maria do Rosário, 
Geromira Martins, Dalva Imaculada, Maria Helena Soares. Justificaram: Antônio Chagas e Aparecida Rossi.  Às 18:30 
horas, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pela presidente e pela secretária geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 05 de julho de 
2001.  
JOM/vld 


