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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 
REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2004, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: AFONSO PENA, 
2336, 14º ANDAR. 
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quatro, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, iniciada às 14:25 horas pela presidente Fátima Regina Fonseca Lima, fazendo a leitura 
de pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Apreciação e votação das propostas de atas das reuniões extraordinária e 
ordinária do CMS/BH, realizadas no dias 26/08 e 02/09/2004; 3 - Informes da mesa diretora; 4 - 
Apresentação, apreciação e votação do pedido de credenciamento do Hospital Felício Rocho para realização 
de Tratamento Cirúrgico da Epilepsia; 5 - Supervisão Hospitalar no SUS/BH; 6 - Escolha de quatro 
conselheiros municipais de saúde (paritário) para participar da 12ª Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde, nos dias 24, 25 e 26/11/2004, em Brasília/DF; 7 - Assuntos gerais. Em seguida informou que o item 
5 – Supervisão Hospitalar no SUS/BH, foi retirado da pauta e será discutido na reunião extraordinária, dia 
21/10/2004. No lugar deste item serão incluídos dois pontos: 1 – apresentação das recomendações feitas 
pelo Comitê Técnico, referentes a avaliação dos recursos das  cinco gerentes exoneradas, encaminhada ao 
Secretário Municipal de Saúde; 2 – decisão final do Secretário Municipal de Saúde, referente as 
recomendações apresentadas sobre as cinco gerentes exoneradas. A conselheira Terezinha Salete informou 
que no dia 01/10/04, aconteceu a formatura dos participantes do curso de capacitação de conselheiros da 
PUC. Informou também, que participou do Seminário de Atenção Básica da SMSA, nos dias 1 e 2/10/2004. O 
2º secretário do CMS/BH, Hervécio Cruz informou que também participou do Seminário de Atenção Básica.  
Em seguida, a presidente do CMS/BH, Fátima Regina fez a leitura dos informes da mesa diretora: “1 - 
Informamos que Maria Lúcia Barcelos é a nova conselheira municipal de saúde em substituição ao ex-
conselheiro Jadir Martins, representando os trabalhadores – SINDSAÚDE; 2 - Dia 08/10/04, às 14 horas, na 
sala de reunião do Conselho, acontecerá a reunião da Câmara Técnica de Comunicação, para discutir o 
projeto de Comunicação e elaboração da pauta do jornal ConSaúde; 3 - Dia 08/10/04, às 14:30 horas, na 
sala de reunião do Conselho, acontecerá a reunião da Câmara Técnica de Financiamento, para avaliar o 
relatório financeiro da SMSA, referente ao 1º semestre de 2004; 4 - Dia 13/10/04, reunião da Comissão 
Municipal de Reforma Psiquiátrica, às 14 horas, na sala de reunião do Conselho; 5 - Dia 13/10/04, plenária 
de conselheiros usuários do SUS/BH, de 18:30 às 21 horas, no auditório da SMSA, com o objetivo de avaliar 
as plenárias intinerantes realizadas nos distritos sanitários Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, 
Venda Nova e Pampulha; 6 - Dia 13/10/04, às 14:30 horas, na sala de reunião do Conselho, reunião da 
Câmara Técnica de Recursos Humanos, com o objetivo de discutir o Pólo Permanente de Educação e a 
solicitação da AFISA, referente a fiscalização dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde à 
SMSA; 7 - Dia 18/10/04, reunião da Câmara Técnica de Saneamento e Políticas Intersetoriais, às 14 horas, 
na sala de reunião do Conselho, para elaborar a agenda de visitas aos Núcleos de Assistências à Família - 
NAF; 8 - Dia 19/10/04, reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização, às 14 horas, na 
sala de reunião do Conselho, para discutir a distribuição de medicamentos na rede SUS/BH; 9 - Dia 
26/10/04, reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização, às 14 horas, na sala de 
reunião do Conselho, com o objetivo de discutir a informatização nas unidades de saúde; 10 - Nos dias 04, 
05 e 06/11/2004, acontecerá a III Plenária de Conselhos de Saúde da região Sudeste, no Rio de Janeiro, 
onde serão debatidos os seguintes temas: a) A gestão da força de trabalho com estratégia de consolidação 
do SUS; b) Fortalecimento do Estado e a conseqüente gestão/execução da política pública pelos órgãos 
governamentais; c) Regulamentação da Emenda Constitucional 29/2000; d) Organização e financiamento 
das plenárias nacionais de conselhos de saúde. Os conselheiros Valdir de Matos, Willer Marcos e Ivanil 
Mendes irão representar o CMS/BH neste evento. Estes conselheiros foram escolhidos na última reunião do 
Conselho, realizada no dia 30/09/04; 11 - Nos dias 24, 25 e 26/11/2004, acontecerá a 12ª Plenária Nacional 
de Conselhos de Saúde, em Brasília e terá como temas: a) A gestão da força de trabalho como estratégia de 
consolidação do SUS; b) Fortalecimento do Estado e a conseqüente gestão/execução da política pública 
pelos órgãos governamentais; c) Regulamentação da Emenda Constitucional 29/2000; d) Organização e 
funcionamento das plenárias nacionais de conselhos de saúde; e) Eleição da Coordenação da Plenária 
Nacional de Conselhos de Saúde. Observação: Estaremos elegendo nesta reunião dois usuários, um 
trabalhador e um gestor/prestador, para representar o CMS/BH neste evento; 12 - Estaremos escolhendo 
nesta reunião representantes do CMS/BH para as seguintes comissões e comitês: a) um representante para 
acompanhar a  Comissão Especial da Congregação da Faculdade de Medicina da UFMG para avaliar a 
situação da violência urbana, em especial a existente na região do Centro de Saúde Santa Maria; b) um 
representante do segmento de usuários do CMS/BH para o I Seminário  de DST/AIDS e Controle Social no 
SUS, a ser realizado em Brasília, nos dias 27, 28 e 29/10/04; c) dois representantes do segmento de 
usuários para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Vera Cruz; d) dois representantes do segmento de 
usuários do CMS/BH para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG; e) dois representantes do segmento dos 
usuários do CMS/BH para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário São José”. Após a leitura 
dos informes passou para o próximo ponto de pauta que é a apreciação e votação das propostas de atas 
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das reuniões extraordinária e ordinária do CMS/BH, realizadas nos dias 26/08 e 02/09/2004. As atas foram 
aprovadas sem retificações. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina convidou para compor a mesa de 
discussão sobre o pedido de credenciamento do Hospital Felício Rocho para realização de tratamento de 
cirurgia de Epilepsia, o Dr. José Maurício Siqueira, representante da Associação do Hospital Felício Rocho, a 
presidente da Associação Mineira de Epilepsia, Drª Maria do Carmo Vasconcellos, a gerente de Regulação da 
SMSA,  Mônica Monteiro de Castro e o representante do Hospital das Clínicas, Geraldo Oliveira. O 
representante da Associação do Hospital Felício Rocho, Dr. José Maurício expôs sobre a questão abordando 
o que é Epilepsia; a Epilepsia é um problema de saúde pública; Epilepsia crônica refratária. Disse que em 
BH, somente o Hospital Felício Rocho tem a infra-estrutura necessária, para oferecer este serviço ao SUS/BH 
no momento. A presidente da Associação Mineira de Epilepsia, Maria do Carmo informou que a questão da 
Epilepsia é um problema sério de saúde pública. Manifestou o apoio da Associação pelo credenciamento do 
Hospital Felício Rocho. A gerente de Regulação da SMSA, Mônica Monteiro informou que a Secretaria é 
favorável ao pedido de credenciamento do Hospital Felício Rocho, alegando ser o único hospital no 
momento, com infra-estrutura para a realização das cirurgias. A coordenadora da CTCA, Rosalina fez a 
leitura do parecer: “A Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização, recebeu em sua reunião 
ordinária no dia 17 de agosto 2004, a representante da Secretaria Municipal de Saúde, Drª Maria do Carmo 
(Consultora Especializada) que por sua vez, prestou esclarecimentos e orientações sobre a solicitação de 
credenciamento do Hospital Felício Rocho, para realização da cirurgia de Epilepsia. Houve ampla discussão 
sobre o assunto entre os membros da CTACM. As dúvidas geradas, foram esclarecidas em sua grande 
maioria de forma satisfatória. Conclusão: A Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização, após 
ampla discussão, em comum acordo entre os seus membros, decidiu encaminhar ao plenário parecer 
favorável a aprovação e considerando a demanda significativa desses serviços, a dificuldade de oferta e 
principalmente a importância do credenciamento, não só para o município de Belo Horizonte como também 
para o Estado de Minas Gerais, recomendar que a Secretaria Municipal de Saúde ao negociar o 
credenciamento do Hospital Felício Rocho para realização da cirurgia de Epilepsia, condicione o mesmo ao 
compromisso por parte do hospital da oferta de consultas de Neurologia em seu ambulatório, bem como a 
oferta de exames complementares (pré e pós-operatórios), sendo essas consultas e exames remunerados 
de acordo com a tabela SIA-SUS, e com o número de consultas a serem definidos pelo gestor municipal. 
Observação: De acordo com a solicitação dos conselheiros presentes na reunião da Câmara Técnica de 
Controle, Avaliação e Municipalização do CMS/BH, realizada no dia 17/08/2004, foi solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de BH, cópia da Minuta de Contrato do referido credenciamento, antes da assinatura do 
mesmo. BH, 05/10/04”. O conselheiro Valdir Matos solicitou a cópia do contrato entre o Hospital Felício 
Rocho e a SMSA e que a fila de espera seja controlada pela Secretaria. A conselheira Rosalina disse que o 
Hospital das Clínicas tem condições de realizar as cirurgias de Epilepsia, porém o hospital não se prontificou 
para o credenciamento devido as divergências internas. Pediu à mesa diretora que paute uma reunião do 
Conselho, com o objetivo de discutir o Hospital das Clínicas. A conselheira Terezinha Salete perguntou 
quantos hospitais poderão ser credenciados e afirmou que a Santa Casa hoje tem condições para realizar a 
cirurgia. A gerente de Regulação da SMSA, Mônica Monteiro informou que a fila será controlada pela Central 
de Marcação da SMSA e respeitará a PPI. A remuneração será realizada pela tabela SIA/SUS, no valor de 
R$5.178,47 (cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) por cirurgia. O representante 
da Associação do Hospital Felício Rocho, José Maurício falou que foi combinado com a Secretaria a 
realização de oito cirurgias/mês para início do credenciamento, podendo ser ampliada a oferta 
posteriormente. O representante do Hospital das Clínicas, Geraldo Oliveira informou que o hospital é 
referência em Neurologia para o SUS/BH, e é credenciado para outras cirurgias complexas. No caso do 
credenciamento para a cirurgia de Epilepsia ainda não foi possível fazê-los devido ao fato de não haver uma 
equipe formada em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde. A consultora da SMSA, Maria do 
Carmo disse que a Secretaria está aguardando há oito meses uma resposta do Hospital das Clínicas em 
relação ao credenciamento e que poderá ser feito futuramente. Informou que a Santa Casa também efetuou 
o pedido, mas não tem as condições necessárias para o credenciamento. Solicitou em nome da SMSA que o 
Hospital Felício Rocho, ofereça o serviço de Neurologia para o SUS/BH. A gerente de Regulação da SMSA, 
Mônica Monteiro informou que outros hospitais podem solicitar à Secretaria, o credenciamento para cirurgias 
de Epilepsia. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina colocou em votação o pedido de credenciamento do 
Hospital Felício Rocho para realização de tratamento cirúrgico de Epilepsia. O pedido foi aprovado por 
unanimidade pelos conselheiros. A conselheira Rosalina pediu para que a mesa diretora colocasse em 
votação, as condições solicitadas no parecer da CTCA. A consultora da SMSA, Maria do Carmo propôs que o 
Hospital Felício Rocho, ofereça quinhentas consultas/mês de Neurologia para o SUS/BH. O representante da 
Associação do Hospital Felício Rocho, José Maurício disse que não há essa possibilidade no momento. O 
hospital pode oferecer somente duzentas e cinqüenta consultas/mês, devido a falta de profissionais. A 
conselheira Rosalina pediu que as condições do acordo entre a SMSA e o hospital sejam apreciados pelo 
plenário do Conselho. A consultora da SMSA, Maria do Carmo retirou sua proposta, ficando acertado e 
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aprovado pelo plenário, que a SMSA apresentará ao Conselho o termo de contrato, para a realização das 
cirurgias de Epilepsia pelo Hospital Felício Rocho. O credenciamento do Hospital Felício Rocho para a 
realização de tratamento cirúrgico de Epilepsia para o SUS/BH, foi aprovado com as seguintes 
recomendações: 1 - Que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ao negociar o credenciamento 
do Hospital Felício Rocho para realização da Cirurgia de Epilepsia, estabeleça como condição para efetivação 
do mesmo, a oferta de consultas de Neurologia no ambulatório deste hospital, bem como oferta de exames 
complementares (pré e pós-operatórios), sendo essas consultas e exames remunerados de acordo com a 
tabela SIA-SUS e com o número de consultas a serem definidos pelo gestor municipal do SUS; 2 - Que a 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, apresente ao Conselho Municipal de Saúde, cópia da 
minuta do termo de compromisso ou contrato que assegure o cumprimento das recomendações acima, 
antes do referido credenciamento. Em seguida, a consultora da SMSA, Maria do Carmo apresentou ao 
plenário do Conselho as recomendações do Comitê Técnico, referentes a revisão de recursos de exoneração 
das gerentes dos Centros de Saúde Vila Imperial, Horto, Sagrada Família, Floramar I e Jardim Felicidade. 
Conclusão – Não houve votação. Caso não houvesse consenso, as recomendações seriam enviadas ao 
Secretário (todas) para decisão final; não houve consenso; Recomendação I – representantes do CMS/BH; 
recondução das cinco gerentes à função; justificativa – a revisão não apresentou elementos que levassem a 
conclusões diferentes da avaliação original, considerando que a representação dos públicos avaliadores não 
mudou suas posições; Recomendações II – representantes dos gerentes das unidades de saúde; 
manutenção das cinco exonerações; justificativa – a revisão não apresentou elementos que levasse a 
conclusões diferentes da avaliação original; portanto a posição é legitimar o processo de avaliação que 
ajudaram a constituir; Recomendações III – representantes do Gabinete/GEAS/GEDRH e Gerentes dos 
Distritos Sanitários; a) manutenção das exonerações das gerentes dos centros de saúde Floramar, Horto, 
Jardim Felicidade e Vila Imperial; justificativa – limites técnicos apontados na avaliação da Fundação João 
Pinheiro, além de limites técnicos e questões administrativas apontadas pelo gerente do Distrito Sanitário. 
Avaliam que há desequilíbrio entre as habilidades técnicas e administrativas e de relação com os usuários 
para o exercício da função gerencial; Recomendação III – representantes do gabinete/GEAS/GEDRH e 
Gerentes dos Distritos Sanitários; b) encaminhar para o Secretário, a decisão sobre o Centro de Saúde 
Sagrada Família; justificativa – A gerente teve o melhor desempenho técnico entre as cinco gerentes, de 
acordo com a Fundação João Pinheiro; depoimento da gerência do Distrito apontou limites técnicos e 
administrativos. Em seguida, o Secretário Municipal de Saúde, Helvécio Miranda apresentou sua decisão 
final, sobre as recomendações apresentadas pelo Comitê Técnico. Disse que sua decisão foi processada 
cuidadosamente, pois existem pessoas envolvidas. Lembrou que a legislação municipal determina que a 
prerrogativa de nomear, avaliar e exonerar é do governo municipal. Fez elogios ao Conselho a participação 
do Conselho em todos os momentos da avaliação gerencial. Parabenizou o Comitê pelo trabalho realizado, 
dizendo que viu as atas e os documentos produzidos pelo Comitê e a partir disso fez um juízo de valor, 
compartilhando sua decisão com o Secretário Municipal da Coordenação da Política Social, Jorge Nahas e 
com o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Falou que sua decisão corresponde a decisão do 
governo municipal e que estamos encaminhando a renomeação da gerente do Centro de Saúde Sagrada 
Família, com o ajuste necessário, apontado pela avaliação gerencial e pelo Comitê Técnico. Para os outros 
centros de saúde, acontecerá uma seleção para a escolha dos novos gerentes. Portanto, não haverá retorno 
das gerentes dos centros de saúde Floramar I, Horto, Jardim Felicidade e Vila Imperial. Defenderam a volta 
das quatro gerentes e abertura para apresentação de novos recursos os conselheiros e participantes: Edison 
Koka Kola, Antônio Ramos, Geraldinha, Judite, Luiz Gonzaga, Luís Moraes, Laudelina, Valdir e Romeu Pires. 
O representante do SINDIBEL, Francisco Sardinha disse que se houvesse eleições diretas para as gerentes,  
a SMSA e o CMS/BH não precisariam passar por este desgaste. O conselheiro Paulo Carvalho pediu que esta 
questão seja revista, pois se o problema foi técnico, a situação poderá ser revertida. O secretário geral do 
CMS/BH, Cléber propôs ao secretário, um diálogo com as comissões locais das quatro unidades de saúde. O 
secretário municipal de saúde, Helvécio Magalhães informou que o processo da revisão foi encerrado e que 
não existe a possibilidade de nenhum tipo de negociação, para isto foi criado o Comitê, cujo trabalho foi 
encerrado na reunião de hoje. Disse que há possibilidade de se fazer uma agenda com as comissões locais 
das quatro unidades de saúde, juntamente com o secretário Jorge Nahas, para discutir todas as questões 
que envolvem os centros de saúde. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina passou para o próximo ponto 
de pauta que é a escolha de quatro conselheiros municipais de saúde (paritários), para participar da 12ª 
Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nos dias 24, 25 e 26/11/2004, em Brasília/DF. Foram escolhidos 
pelo segmento de usuário os conselheiros Willer Marcos Ferreira e Valdir Matos de Lima. O representante 
dos trabalhadores será a conselheira Ivanil Mendes Martins. A indicação do gestor/prestador será feita 
posteriormente. Em seguida, passou para os assuntos gerais. Foi escolhido para participar do Seminário de 
DST/AIDS e Controle Social no SUS, em Brasília/DF, nos dias 27, 28 e 29/10/2004, o conselheiro Edison 
Koka Kola. Também foi escolhido para compor a Comissão Especial da Congregação da Faculdade de 
Medicina da UFMG, o conselheiro Antônio Gomes Ramos. Esta comissão tem como objetivo avaliar a 
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situação da violência urbana, em especial a existente na região do Centro de Saúde Santa Maria. Foram 
escolhidos para compor o Comitê de Ética em Pesquisa: UFMG - Marta Auxiliadora Ferreira Reis e Luíz 
Moraes Resende; Hospital Vera Cruz – Roberto dos Santos e Terezinha Salete Braga; Hospital Universitário 
São José – Claudete Liz. A conselheira Rosalina pediu a sua substituição na Comissão Perinatal da SMSA, 
devido a sua disponibilidade de tempo. Portanto foi escolhido o conselheiro João Pimenta Freire Filho para 
substituí-la. Em seguida, o aluno da UFMG, Ênio Ferreira  solicitou uma reunião do Conselho para que trinta 
estudantes universitários de todo o Brasil, participem da discussão sobre o Projeto Ver SUS - Vivências e 
Estágio na Realidade do SUS Brasil. Informou que o projeto será realizado em BH, no período de 8 à 
23/09/2004, com uma programação intensa, que serão desde visitas às unidades de saúde, até uma 
conversa com os conselheiros. Disse que esse projeto é coordenado pelo departamento de gestão da 
educação no Ministério da Saúde. Ficou acertado com os conselheiros que o tema será discutido na reunião 
extraordinária do CMS/BH, dia 21/10/04, juntamente com a inclusão do tema supervisão hospitalar no 
SUS/BH. O conselheiro Willer Marcos pediu que a mesa diretora solicite ao Conselho Estadual de Saúde, a 
inclusão de um conselheiro municipal para participar do Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador, que 
será realizado nos dias 17 e 18/11/2004, em São Paulo, já que as vagas foram apenas cedidas apenas para 
o Conselho Estadual de Saúde. O conselheiro Paulo Carvalho propôs uma solicitação para que  todos os 
conselheiros municipais de capitais, participem deste seminário. O conselheiro local de saúde da Vila Cemig, 
Renato pediu para que a Secretaria verifique as condições de funcionamento do centro de saúde. A 1ª 
secretária do CMS/BH, Regina Lemos se comprometeu em verificar a questão solicitado pelo conselheiro 
local. A conselheira Rosalina perguntou se a comissão de saúde do trabalhador está funcionando. O 2º 
secretário do CMS/BH, Hervécio Cruz disse que os responsáveis pela questão de saúde do trabalhador, são 
as conselheiras Ivanil Mendes e Rosângela Ribeiro, membros da CTRH. A conselheira Ivanil pediu para que 
os conselheiros participem mais da CTRH. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina verificou que dezoitos 
conselheiros estavam presentes ao final da reunião e agradeceu a presença de todos.  Estiveram presentes: 
Albertina Fonseca Alves, Rosângela de Fátima R. Ribeiro, Kelli Wanessa Ottoni de Carvalho, Willer Marcos 
Ferreira, Cléber das Dores de Jesus, Edison de Miranda Santos, Fátima Regina Fonseca Lima, Helvécio 
Miranda Magalhães Júnior, Maria do Carmo, Hervécio Cruz, Antônio Gomes Ramos, João Pimenta Freire 
Filho, José Tarcísio Portela, Susana Maria Moreira Rates, Luís Moraes Resende, Creuza Machado de Castro 
Gomes, José Laerte de Castro, Maria Amélia Sousa Costa, Maria Lúcia Barcelos, Paulo Roberto Venâncio de 
Carvalho, Maria Nazária Souza Arruda, Oswaldo Fortini Levindo Coelho, Rady Eddy Gilgliolis Silva, Maria 
Josefina Rodrigues Coelho, Regina Helena Lemos P. Silva, Alcione Maria Diniz, Roberto dos Santos, Romeu 
Pires Araújo, Luís Gonzaga Soares, Rosalina F. Fernandes, José Brandão Maia, Maria Elisa de Vasconcellos, 
Sônia Gesteira de Mattos, Mônica Silva Monteiro de Castro, Terezinha Salete Braga Silva, Valdir Matos de 
Lima, Wilson Alves de Resende, Rosemary Baêta. Justificaram: Claudete Liz de Almeida, Gilson Silva, Manoel 
de Lima, Altamiro Alves da Silva e Ivani Fernandes de Mello. Às 17:45 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 pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 07 de outubro de 2004. 
JOM/vld 

4                                     


