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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e um, realizou-se a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, às 15:00 horas, a presidente do CMS/BH, Anadil inicia a reunião dando 
informes sobre a festa junina na Praça da Estação, no dia 23/06/01, também informou sobre a 
reunião na Câmara Municipal sobre medicamentos no dia 11/06/01, às 10 horas no plenário JK. O 
conselheiro Eduardo Barud convida todos os conselheiros para o Seminário da Saúde e Trabalho no 
dia 08/06/01, às 14 horas, na Faculdade de Medicina da UFMG. Em seguida a presidente do 
CMS/BH Anadil passa para o 1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde Paulo César Mchado 
Pereira para dar continuidade ao ponto de pauta que é a  leitura e a discussão das propostas de 
alterações no Plano Municipal de Saúde. As propostas de alterações e modificações discutidas na 
reunião foram: recursos humanos, saúde mental, ações de saúde do trabalhador, participação 
popular e controle social, saúde bucal, atenção secundária. Estiveram presentes técnicos da SMSA 
para darem esclarecimentos as dúvidas dos conselheiros. A conselheira Joana entrega um 
documento solicitando a inclusão do tratamento da anemia falciforme no Plano. O conselheiro 
Roges solicita a inclusão de Psicólogos nas equipes de saúde da SMSA, inclusive na atenção a 
saúde da mulher e do trabalhador. O conselheiro Silvio faz a leitura da sua proposta Adendos às 
propostas gerais do plano municipal de saúde, Programa de Saúde da Família  e Programa Agentes 
Comunitários de Saúde  Adequação progressiva dos trabalhos executados nos centros de saúde, no 
período de transição da implantação do PSF, resguardando as especificidades da população adscrita, 
do centro de saúde e, de seus trabalhadores; Ampliação para todos os trabalhadores da saúde das 
discussões de elaboração da proposta final do PSF, que deverá ser encaminhada ao conselho 
municipal de saúde de Belo Horizonte e, sua efetiva implantação somente dar-se-á após a sua 
apresentação para votação e aprovação em plenária especificamente convocada deste conselho; 
Recursos Humanos - Contratação de pessoal para acesso ao serviço público somente por concurso, 
exceto para atender as demandas emergenciais e temporárias e com comunicação destas ao 
conselho municipal de saúde de Belo Horizonte. A presidente do CMS/BH, Anadil solicita que ao 
aprovar o Plano Municipal de Saúde, que a SMSA fica na obrigação de apresentar ao CMS/BH para 
deliberação do Programa de Saúde da Família e o que fica aprovado no Plano Municipal de Saúde 
são as propostas gerais do Programa de Saúde Família e metas para sua implantação. A conselheira 
Cleide solicita a inclusão no plano a reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento do 
Barreiro. Ficaram aprovadas pelo plenário as propostas descritas acima. Em seguida o 1º secretário 
do CMS/BH, Paulo César Machado Pereira, coloca em votação o Plano Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte para o quadriênio 2001/2004. O Plano Municipal de Saúde foi aprovado por 
unaminidade com as modificações e sugestões apresentadas pelo conjunto dos conselheiros nas 
reuniões extraordinárias realizadas nos dias 15/05, 17/05, 22/05, 24/05, 29/05, 31/05 e 07/06/01.  
Estiveram presentes os seguinte conselheiros: Anadil Benedita, Anésio Marcelino, Antônio 
Amâncio, Cleide Donária, Ednéia Aparecida, Eduardo Barud, Efigênia Maria, Fátima Regina, 
Geraldo Eustáquio, Gilberto Pinto, Jacó Lampert, Jorge Lúcio, José Geraldo da Cruz, Júlio César, 
Lúcia Maria, Maria Cecília Rajão, Maria da Glória, Paulo César Machado Pereira, Roberto dos 
Santos, Roberto Francisco, Robson Itamar, Rogério Soares, Roges Carvalho, Romélia Rodrigues, 
Silvio Amorim, José Carlos, Eni Carajá, Geraldo Kerche, Heloíza Freitas, Vânia de Fátima, Josefa 
Maria, Joana da Conceição, Edirany Almeida, Dalva Imaculada, Maria Helena Fonseca. Os 
conselheiros que justificaram: Irma Pires, Maria do Carmo, Marta Auxiliadora, Aparecida Rossi, 
Cléa da Mata, Rosângela Ribeiro, Maria do Rosário, Geromira Martins. Às 18:40 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, 07 de junho de 2001 
JOM/vld 
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