
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2004, NO AUDITÓRIO DA 
SMSA, AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
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Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatro, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, que teve início às 14:30 horas pelo secretário geral, Roberto Francisco com a 
leitura da pauta: 1 – Informes gerais; 2 – Informes da mesa diretora; 3 - Apreciação e votação das 
propostas de ata das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS/BH, realizadas nos dias 07/08; 
28/08; 04/09 e 02/10/2003;  4 - Apresentação da situação atual do processo da avaliação gerencial 
da SMSA;  5 - Definição de prazo para que a SMSA apresente ao CMS/BH o relatório de gestão de 
2003; 6 - Assuntos gerais. A conselheira estadual de saúde, Romélia denunciou a gerente do PAM 
Padre Eustáquio, Bianca Velloso por perseguição e pressão aos funcionários do Ministério da Saúde 
– ex INAMPS que trabalham na unidade. Em seguida fez uma leitura rápida do documento do CES, 
referente a aplicação de recursos da saúde estadual no Hospital da Polícia Militar, Previdência 
Estadual, Corpo de Bombeiros, COPASA, IMAM, FUNED, FHEMIG, SES/ESMIG, no total de R$ 
615.898.400,00. O conselheiro honorário Evaristo Garcia propôs à mesa diretora, que paute a 
discussão sobre o Estatuto do Idoso no que se refere ao atendimento à saúde da população idosa em 
BH. O conselheiro Hervécio cobrou a aprovação das atas do CMS/BH alegando que, com o 
decorrer do tempo, torna-se impossível lembrar todos os assuntos e pede mais funcionários para a 
Secretaria Executiva do CMS/BH, devido ao acúmulo de tarefas. O funcionário da Secretaria 
Executiva do CMS/BH, José Osvaldo informou que as atas que estão sendo aprovadas nesta 
reunião, foram encaminhadas antecipadamente e as mesmas deveriam ter sido colocadas pela mesa 
diretora, para apreciação do plenário no mês de Dezembro/2003. Sobre a disponibilização de 
funcionários para a Secretaria Executiva, informou que a mesa diretora do CMS/BH e a SMSA têm 
conhecimento deste necessidade. O conselheiro Hervécio fez um lembrete aos conselheiros, para 
que os mesmos  participem da CTRH e informou que as reuniões acontecerão toda quarta-feira, na 
sala de reunião do CMS/BH. Disse ainda que provavelmente haverá Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador. O conselheiro honorário, Evaristo Garcia e o secretário geral do CMS/BH, Roberto 
Francisco fizeram avaliação da V Conferência Estadual e da 12ª Conferência Nacional de Saúde, 
referente a proposta aprovada para criação do profissional que trabalha com Zoonoses. A 
conselheira Rosalina solicitou à mesa diretora que solicite informações quantos ao número de CTI’s 
criados e quantos foram credenciados, haja visto que parte destes CTI’s já existiam, se reportando a 
assinatura do Ministro da Saúde, Humberto Costa, credenciando os CTI’s, na abertura da V 
Conferência Estadual de Saúde, realizada em outubro/novembro/2003. O conselheiro José Brandão 
criticou as condições do espaço físico das farmácias das unidades do SUS/BH. Pediu para que a 
CTRH faça um levantamento das condições das farmácias da rede municipal de saúde de BH. A 
conselheira da cidade Anadil Benedita e a sindicalista da UNSP Cleide Donária, passaram informes 
sobre a 12ª Conferência Nacional de Saúde. O conselheiro Willer Marcos mostrou aos conselheiros 
o Diário Oficial do Município, do dia 13/12/2003, onde foi publicado a Lei que estima a receita e 
fixa as despesas do município de BH para 2004. A conselheira Luzia Maria informou que ela e o 
conselheiro honorário Evaristo Garcia estiveram participando do Seminário sobre Reforma Agrária, 
no mês de novembro/2003, na Assembléia Legislativa e solicitou à SMSA recursos financeiros para 
fazer um novo piso no Centro de Saúde Santa Amélia. Em seguida o secretário geral do CMS/BH, 
Roberto Francisco fez a leitura dos informes da mesa diretora: “Tomam posse nesta data os 
seguintes conselheiros: Rosângela Simões Silva em substituição ao conselheiro suplente Carlos 
Alberto Neves Carajás, representante do segmento do sindicatos do setor produtivo e de serviços; 
Alcione Maria Diniz em substituição a conselheira suplente Edirany Almeida Soares, representante 
do segmento dos trabalhadores de saúde dos sindicatos gerais”. Em seguida passou para apreciação 
e votação das atas das reuniões do CMS/BH, realizadas nos dias 07/08; 28/08; 04/09 e 02/10/2003. 
As mesmas foram aprovadas por unanimidade sem retificações. Em seguida o 1º secretário do 
CMS/BH, Túlio Batista fez a apresentação da situação atual do processo de avaliação gerencial. 
Falou que as consultoras Drª Letícia e Drª Walquiria da Fundação João Pinheiro farão uma 
amostragem de todo o processo de avaliação do corpo gerencial da SMSA. A consultora Drª Letícia 
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fez uma pequena palestra sobre a avaliação o ser humano, do ponto de vista da ciência da 
Psicologia. A consultora Drª Walquiria apresentou a forma e a maneira de avaliação dos gerentes 
das unidades básicas e secundários do SUS/BH. Falaram sobre o assunto os seguintes conselheiros 
e convidados: Hervécio Cruz, Jadir Martins, Terezinha Souza, Roges Carvalho, Cléa da Mata, Ivo 
de Oliveira, Maria de Lourdes, Valdir de Matos, Evaristo Garcia, José Brandão, Cleide Donária, 
Rogério, Túlio e o representante da CLS Heliópolis – Jorge. A consultora Drª Walquíria informou 
que cento e oitenta e quatro gerentes serão avaliados e que a avaliação será aleatória com os 
trabalhadores e usuários do SUS/BH. informou que os usuários serão escolhidos pelas comissões 
locais de saúde. Em seguida o 1º secretário do CMS/BH, Túlio Batista agradeceu a presença das 
consultoras e parabenizou a Fundação João Pinheiro pelo trabalho, elogiando os conselheiros pela 
participação efetiva do processo, através da comissão eleita pelo plenário em Agosto/2003. O 
presidente do CMS/BH, Cléber das Dores passou para o próximo ponto de pauta que é a votação 
dos acréscimos do plano de ações e metas DST/AIDS da SMSA para o ano de 2004. A 
coordenadora de DST/AIDS, Carmem Mazzilli apresentou as modificações no plano que já foi 
aprovado pelo CMS/BH, em sua reunião no dia 22/05/2003. O objetivo é readequar recursos em 
itens mais gerais, facilitando o aproveitamento dos mesmos, de maneira que a população possa ser 
contemplada em suas necessidades.  As modificações aprovadas: 1 - Pag. 105 – meta 1 – Item C; 2 - 
Onde se lê: Adquirir 27 TVs e 27 Vídeos. Leia-se: Adquirir Material permanente para os Serviços 
de Prevenção da PBH; 3 - Pag 106 – Meta 02 – Item C: este item passa para a meta 3 – Item C e 
toma a redação de capacitações em geral, dentro das necessidades do Programa e em obediência à 
Carta de Belo Horizonte. Todos os outros itens de capacitação em prevenção foram colocados neste 
item, com como o recurso destinados a eles: Treinamento de empresas, Treinamento do Projeto 
Nascer. O recurso passa a ser R$ 64084.60. Este item recebeu também recursos de R$7188,00 do 
item h, meta 1, Área temática Diagnóstico e Acompanhamento ambulatorial, pag 118.  4 - A outra 
parte do recurso previsto no item anteriormente relacionado (Área temática Diagnóstico e 
Acompanhamento Ambulatorial – Meta 1 – Item h de R$35.000,00) foi remanejada para uma nova 
meta e nova atividade que ficou assim constituída: Área de atuação: Desenvolvimento Institucional 
e gestão; Área Temática: Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento e Estabelecimento de 
Parcerias Meta: Levantamento do nível de informação sobre DST/AIDS e de aspectos relacionados 
ao comportamento sexual da população de Belo Horizonte para menor definição das estratégias de 
prevenção; Ação: Aplicação de Questionário em uma amostra representativa da população em geral 
para levantamento de informações sobre conhecimento em DST/AIDS e comportamentos sexuais. 
Aplicação de questionários qualitativos e grupos focais. 5 - Pag. 113 – Área Temática Promoção de 
Direitos humanos, pag 113, Meta 1 – item 1 passa a integrar o item a, meta 3, área temática IEC que 
passa a ter a seguinte redação: Confeccionar material informativo/educativo de prevenção e de 
combate ao preconceito de maneira eficaz e efetiva para toda a comunidade de Belo Horizonte e os 
recursos passam a ser R$ 59.628,48. 6 - Pag 111 – Área Temática:  Redução da Transmissão 
Materno Infantil, Meta 1, item 2 passa para o item b, Meta 3, Área Temática IEC. cujo recurso 
passa a ser R$ 50.000,00 para todas as campanhas de prevenção em data específicas ou não. 7 - 
Pag. 108 Área Temática: IEC, Meta 6., Ação 1 passa a ter a seguinte redação: Parceria com o 
Programa Afetivo Sexual do Estado (PEAS) e com a Secretaria Municipal de Educação, integrando 
um Programa Afetivo Sexual nas Escolas de ensino fundamental e médio. 8 - Pag. 115,  Área 
Temática: Atenção aos portadores de HIV, Meta 1, Item 4. Passa a receber os itens 1 pag 114 – 
Aparelhar serviços de atenção à mulher para atenção adequada à gestante HIV  (R$9.000,00) e o 
item 3 pag. 117 Aparelhar o Centro de Referência em DST para melhoria da qualidade da 
assistência (R$11.000,00)  e passa a ter a seguinte redação: Aparelhar com material permanente e 
de consumo os Serviços de Atenção à Saúde para atendimento dos pacientes portadores de 
DST/HIV/AIDS. Ao recursos passam de R$35.000 para R$55.000,00. 9 - Pag. 117 – Área Temática 
: Atenção aos portadores de DST, Meta 2, item 1 (Treinamento de profissionais da rede para 
abordagem sondrômica) passa a integra o item 1, Meta 2, Área Temática Atenção ao portador de 
HIV/AIDS – pag 115, que passa a ter R$14 560,00 de recurso e passa a ter a seguinte redação: 
Treinar os profissionais do PSF para a atenção primária ao portador de HIV/AIDS e para a 
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bordagem sindrômica de DST de acordo com a proposta feita pela CM de DST/AIDS; 10 - Pag. 118 
– Área Temática: Diagnóstico e acompanhamento laboratorial:, Meta 1, Itens 2, 3, e 9 juntados num 
item só (compra de testes Elisa, Confirmatório de PPD); 11 - Pag. 118 - Área Temática: 
Diagnóstico e acompanhamento laboratorial:, Meta 1, Itens 5 e 6 juntados num item só (compra de 
vidraria e material de biossegurança); 12 - Pag. 125 – Área Temática: Treinamento de RH, Meta 2, 
item 1 e 2 juntados num só (facilitar a participação de profissionais dos serviços e da Coordenação 
em simpósios, congressos, etc. Disse que as mudanças apresentadas darão mais agilidade ao 
processo de compra de equipamentos, materiais, ferramentas e outros para o plano, já que o mesmo 
foi aprovado anteriormente. Após a apresentação, o presidente do CMS/BH, Cléber das Dores 
colocou em votação as modificações, que foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros 
presentes. O secretário geral do CMS/BH, Roberto Francisco passou para o próximo ponto de pauta 
que é o pagamento do Plus do PSF aos profissionais de saúde do SUS/BH. O presidente do 
Sindibel, Robson Itamar fez as colocações, referentes aos constantes atrasos do pagamento do Plus 
aos trabalhadores das equipes do PSF, pela SMSA. Pediu para que a SMSA fixe uma data para que 
os servidores recebam  este prêmio em dia. Falaram sobre este tema os seguintes conselheiros: 
Cléber das Dores, Túlio Batista, Hilda, José Brandão, Cléa da Mata, Luiz Moraes, Lucimar, Cleide 
Donária, Anadil Benedita, Hervécio Cruz, Roges Carvalho, Mariana, Willer Marcos, Roberto 
Francisco. O representante da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Márcio 
Dutra informou que os atrasos no pagamento do Plus referem-se a demora no repasse do Ministério 
da Saúde. Em seguida a 2ª secretária do CMS/BH, Cléa da Mata colocou em votação as propostas 
que foram apresentadas pelos conselheiros e convidados: 1 – que o CMS/BH envie um ofício ao 
Ministério da Saúde, solicitando esclarecimentos sobre a forma do repasse do Plus ao Fundo 
Municipal de Saúde; 2 – que o CMS/BH envie um ofício ao Secretário Municipal de Saúde, para 
que se defina a data fixa do pagamento do Plus do PSF; 3 – que a SMSA envie, para conhecimento 
do CMS/BH, o novo termo de adesão para os trabalhadores que estão aderindo ao PSF; 4 – que o 
CMS/BH crie uma comissão para discutir em audiência com o Ministro o Plus/PSF; 5 – que o 
CMS/BH dê um prazo de trinta dias a contar desta data, para que a SMSA resolva e fixe uma data 
para pagamento do Plus aos servidores do PSF. As propostas acima foram aprovadas por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. O ponto de pauta, referente a definição de prazo para 
que a SMSA apresente ao CMS/BH o relatório de gestão do ano de 2003 não foi discutido, devido a 
afirmação do 1º secretário do CMS/BH, Túlio que o  relatório será entregue no prazo previsto que é 
o mês de Março/2004. Estiveram presentes: Alcides Pereira de Souza, Ana Maria Soares, Zenith 
Maria dos Santos, Célia Lelis Moreira, Geremias de Jesus Goulart, Cléa da Mata Carvalho, Cléber 
das Dores de Jesus, Luiz Moraes Resende, Dalila Monteiro Barbosa, Ivo de Oliveira Lopes, Aliete 
da Conceição Rangel, Elina Souza Santos, Ivânia Augusta S. Rodrigues, Hervécio Cruz, Willer 
Marcos Ferreira, Alcione Maria Diniz, José Brandão Maia, José Laerte de Castro, Maria Nazária 
Arruda, Maria de Lourdes Gomes, Jadir Martins, Rady Eddy Gilgliolis Silva, Luzia Maria Alves de 
Castro, Roberto Francisco Pereira, Albertina Fonseca Alves, Rogério Soares Sena, Rosângela 
Simões Silva, Rosalina Fernandes, Helenita dos Santos, Romeu Pires Araújo, Túlio Batista Franco, 
Regina Helena Lemos Silva, Rubens Barbosa Soares. Justificaram: João Athayde Torres Valadares, 
Jorge Lúcio Diniz, Lourival Custódio da Silva, José Valentim Lino, Paulo César Machado Pereira, 
Sebastião do Carmo Dias. Às 19:30 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, 08 de janeiro de 2004. JOM/vld 
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