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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 
REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2002, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: AFONSO PENA, 2336, 
14º ANDAR. 
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dois, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde, que teve início às 14:45 horas, pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Paulo Roberto 
Venâncio de Carvalho, com a leitura de pauta: 1 - Informes Gerais; 2 - Apreciação e votação das propostas 
de atas das reuniões realizadas nos dias 11 e 18/07/02; 3 - Informes da Mesa Diretora; 4 - Violência nas 
unidades de saúde de Belo Horizonte; 5 - Discussão da Portaria do Ministério da Saúde de N.º 1188 de 
26/06/02 que altera valores e remuneração de consultas médicas do SUS; 6 - Assuntos Gerais. O 
conselheiro distrital de saúde da Pampulha Evaristo Garcia, informou que no dia 07/08/02 foi realizada uma 
reunião no auditório do Clube dos Diretores Lojistas, cujo tema foi a questão da violência e pediu a mesa 
diretora para encaminhar um ofício a reitoria da UFMG e da PUC-Minas, solicitando às universidades que 
se integrem na discussão sobre a violência. A participante Lúcia Pereira, solicita ao Conselho uma forma 
para agilizar a realização de exames Oftalmológicos no Hospital São Geraldo, pois antes estes eram 
marcados diretamente no hospital e hoje a marcação é feita na Central de Marcação de Consultas da 
SMSA. O conselheiro José Afonso, convida todos para um seminário sobre a violência nas unidades de 
saúde, que se realizará no dia 10/10/02, no Sindicato dos Médicos, às 10 horas e para uma entrevista 
coletiva no Sindicato dos Médicos, no dia 09/08/02, às 10 horas, cujo tema será violência. O conselheiro 
Hervécio pede ao CMS/BH, que discuta o ressarcimento para o SUS dos exames realizados pelos usuários 
que têm plano de saúde e convida todos os participantes para o seminário do coletivo estadual de saúde da 
CUT, que se realizará nos dias 19/08 e 20/08/02, de 8:00 às 18:00 horas, na Escola Sindical 07 de Outubro, 
no Barreiro. O 1º secretário do CMS/BH, Paulo César Machado Pereira sugere que as CTCA e CTF 
aprofundem a discussão sobre planos de saúde levantado pelo conselheiro Hervécio Cruz. Em seguida o 
presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho passa para o segundo ponto de pauta que é apreciação e 
aprovação das propostas de atas das reuniões realizadas nos dias 11/07 e 18/07/2002. A ata do dia 
11/07/02 foi aprovada com destaque do conselheiro Hervécio Cruz e a ata do dia 18/07/02 foi aprovada sem 
destaque. O destaque feito pelo conselheiro Hervécio na ata do dia 11/07/02 se deu ao fato do texto não 
contemplar a discussão referente as eleições de gerentes e apresentou um texto: “ O conselheiro Hervécio 
e outros conselheiros ressaltaram que em solidariedade aos demais diante do impasse da PBH em não 
acolher a Resolução do CMS/BH, que a data da posse do novo conselho poderia ser adiada para outra 
data”. Em seguida o presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho passa para o terceiro ponto de pauta que são 
os informes da mesa diretora: “ 1 - Semana dos portadores de deficiência, que se realizará nos dias 24/08 a 
31/08/02; 2 – O treinamento funcional de conselheiros, previstos para os dias 24/08 e 14/09/02, foi mudado 
em função da I Conferência Municipal de Política Social e marcado para os dias 09/08, 10/08 e 11/08/02; 3 
– Está marcada para o fim deste mês a I Plenária Municipal de Conselhos e Comissões de Saúde, com a 
participação dos conselhos municipais, distritais, locais e conselhos hospitalares, representados por dois 
usuários, um trabalhador e um gestor/prestador; 4 - Escolher hoje durante os assuntos gerais, dois 
representantes para o Comitê Ética em Pesquisa da UFMG; 5 – A Plenária do Conselho Regional 
Metropolitano de Saúde, será realizada no dia 17/08/02, em Santa Luzia/MG; 6 – A pedido das câmaras 
técnicas de Controle, Avaliação, Municipalização e Financiamento, foi retirada o item 5 da pauta que é a 
discussão da Portaria Nº 1188 do Ministério da Saúde, que altera valores e remuneração das consultas 
médicas do SUS; 7 - Seminário sobre as políticas na inclusão e a inclusão nas políticas - seminário de 
formação para inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nos serviços e programas comunitários, 
dias 22/08 e 23/08/2002, no auditório da PUC Minas, de 8:00 às 18:00 horas e o Conselho poderá  enviar 
quatro representantes, que serão escolhidos durante os assuntos gerais; 8- II Fórum Minas por um outro 
mundo, que acontecerá nos dias 21/08 e 22/08/2002, na Assembléia Legislativa . A inscrição é individual 
pelo telefone 3290-7800 e o tema será: Uma outra América é possível; 9 – O curso de formação em 
políticas públicas, promovido pela CUT acontecerá nos diias 23/08 a 25/08/2002 – Módulo I; dias 11/10 a 
13/10/2002 – Módulo II; dias 22/11 a 24/11/2002 – Módulo III. Público alvo serão os conselheiros cutistas 
nos conselhos de políticas públicas ou seja os conselheiros dos sindicatos ligados  a CUT. Serão 
disponibilizadas 30 vagas e as inscrições serão até o dia 16/08/2002, pelo telefone 3271-2699. Durante os 
assuntos gerais serão discutidos os seguintes temas: 1 - Escolher dois representantes usuários de 
preferência participantes de associações de Patologias, para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFMG; 2 - Escolher quatro representantes para o Seminário: as políticas na inclusão e a inclusão nas 
políticas – Seminário de formação para inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nos serviços e 
programas comunitários. Também foi incluído pelos conselheiros Evaristo e Sebastião como item 3 - as 
medidas provisórias e decretos leis; 4 – medicamentos; 5 – câmara técnica de Saneamento e Políticas 
Intersetoriais; 6 – informes da CTC”. Em seguida o presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho passa para as 
homenagens ao conselheiro distrital de saúde Pampulha, Evaristo Garcia, proposta pela mesa diretora e 
algumas câmaras técnicas e faz a leitura da proposta de resolução do CMS/BH: O plenário do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em sua reunião ordinária realizada no dia 08/08/2002, no 
cumprimento de suas atribuições legais; Considerando que o senhor Evaristo Garcia de Mattos, tem 
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contribuído com participação e dedicação relevantes na implantação e implementação do Sistema Único de 
Saúde em Belo Horizonte; Considerando que o senhor Evaristo Garcia de Mattos, tem contribuído com 
esforço e luta para consolidar a política do Controle Social em Belo Horizonte, através da sua participação 
nos conselhos locais, distritais, municipal de saúde, e em conferências, plenárias municipais, estaduais e 
nacionais de saúde e fóruns entre tantos outros eventos que efetivam a prática cidadã; Resolve: 1 - 
Conceder ao senhor Evaristo Garcia de Mattos, o título de conselheiro honorário do Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte, a partir desta data; 2 - 2. O título de conselheiro honorário não confere direito de 
voto nas decisões do Conselho, para que não haja a quebra da paridade conforme a legislação vigente. BH, 
08/08/2002. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho - Presidente do Conselho Municipal de Saúde. A proposta 
foi aprovada por unanimidade e transformada em Resolução CMS/BH – 096/2002. Foi entregue pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Evilázio Teubner uma placa de prata e pelo presidente do CMS/BH, Paulo 
Carvalho o diploma de conselheiro honorário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte ao senhor 
Evaristo Garcia. O conselheiro distrital de saúde Pampulha, Evaristo Garcia disse que nos seus 86 anos de 
vida , grande parte foi dedicada a serviço da população, sente-se honrado e que prefere críticas aos 
elogios, citando uma frase: “ quem dá vida para salvar vidas, salva vidas”.  O presidente do CMS/BH, Paulo 
Carvalho passa para o quarto ponto de pauta sobre violência nas unidades de saúde, informando que este 
ponto nasceu das discussões da mesa permanente de negociação do SUS, remetido ao CMS/BH  para 
discussão do tema. Logo, chamou para compor a mesa: Anadil Benedita Ruhnau – ex-presidente do 
CMS/BH, representante dos usuários; José Afonso Soares – representante do Sindicato dos Médicos; Igara 
Maria Tameirão – representante do Sindicato dos Psicólogos; Robson Itamar Silva – representante do 
Sindibel e  Dr. Evilázio Teubner – Secretário Municipal de Saúde. Em seguida, Anadil citou vários tipos de 
violência em BH, desde o mau atendimento nos órgãos  públicos, passando por problemas na educação, 
falta de moradias e violência nas unidades de saúde e criticou a reforma administrativa da PBH que 
segundo ela inchou a PBH com a criação de muitas gerências. Disse ainda que nas unidades de saúde 
faltam recursos humanos para atender a população. O representante do Sindibel, Robson Itamar informou 
que no início do ano o Sindicato recebeu muitas reclamações de funcionários sobre a violência nas 
unidades de saúde cometidas pelos usuários e isto foi um dos motivos para o Sindibel realizar uma 
pesquisa sobre o assunto nos estabelecimentos de saúde do SUS/BH. Foi apresentado ao CMS/BH a 
pesquisa feita pelo Sindicato sobre as principais causas da violência contra os trabalhadores. A pesquisa 
baliza o Sindicato para discutir com o gestor municipal o problema da violência contra os trabalhadores do 
SUS/BH. O representante do Sindicato dos Médicos, José Afonso citou vários tipos de violência nas 
unidades de saúde, passando pela falta de consultas, médicos especializados, estrutura das unidades e até 
o crescente desemprego no país, causando graves problemas sociais. A representante do Sindicato dos 
Psicólogos, Igara  disse que a maior violência vem do governo federal que está impondo ao país e ao povo 
um estado neoliberal, que está acabando com os direitos sociais dos trabalhadores. Disse que há sete anos 
o funcionalismo público está sem aumento, com vários problemas na área da saúde, como a falta de 
recursos humanos, de consultas especializadas e outros que geram violência. O Secretário Municipal de 
Saúde, Evilázio disse que existem problemas na implantação do BH-Vida pela dificuldade de completar as 
equipes do Programa de Saúde da Família por falta de funcionários. Hoje um milhão e duzentas mil 
pessoas estão sendo atendidas pelas equipes do Programa de Saúde da Família e que as unidades de 
Saúde de Belo Horizonte atendem vinte mil consultas por dia e o SUS/BH interna duzentas e cinqüenta mil 
pessoas por mês e que a PBH está enviando um Projeto de  Lei à Câmara Municipal para criar a guarda 
municipal para ajudar no combate à violência na cidade. Sobre o tema falaram os seguintes conselheiros e 
participantes: Roges, Luiz Moraes, Maria de Lourdes, Evaristo Garcia, Alcides, Sônia Gesteiro, Maria da 
Glória, Roberto Francisco, Ivan Batista, José Eustáquio, Hervécio Cruz, Paulo César, Cândida Lélis, Weber 
Avelar, Dorvalino, Manoel, Paulo Carvalho. Após as falas dos participantes, também falaram os 
componentes da mesa em suas considerações finais. Durante o debate surgiram as seguintes propostas 
feitas pela mesa debatedora, participantes e conselheiros: “ - Convidar os representantes da UFMG e PUC-
Minas no projeto contra violência “Reage Minas” para debaterem juntamente com os membros da Polícia 
Militar de Minas Gerais; Saber do distrito sanitário e do conselho distrital de saúde de Venda Nova, porque 
não estiveram presentes na reunião do dia 08/08/2002 do CMS/BH, onde se discutiu a violência nas 
unidades de saúde; Sugerir a criação de uma comissão com o envolvimento dos demais conselhos 
municipais da cidade; Aprofundar a discussão da violência na plenária municipal de conselhos e comissões 
de saúde; Que os gerentes tenham interlocução com as comissões locais de saúde e com as lideranças 
comunitárias; Redução da jornada de trabalho sem a redução de salários; Fim da terceirização, admitir 
imediatamente os concursados; Estatização do sistema de saúde; Verbas públicas só para saúde pública; 
Salário mínimo vital de R$ 1.500,00; Propor na reunião das políticas sociais uma reunião com todos os 
conselhos para elaborar um projeto de convocação de uma constituinte com a duração de um ano para 
corrigir as injustiças praticadas pelas medidas provisórias e decretos leis, para transformar o atual poder 
legislativo e acrescentar o participativo; Fortalecimento das comissões locais de saúde; Enxugamento 
financeiro da SMSA, fortalecendo o Secretário Municipal de Saúde, diminuindo os cargos do alto escalão; 
Encontro com a participação dos demais conselhos para discussão de propostas, organização e a 
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elaboração de uma agenda mínima para enfrentamento da violência;  Que o fórum permanente organize 
uma caminhada pela PAZ na cidade de Belo Horizonte, incorporando a juventude e os estudantes; Que o 
fórum passe a ser denominado movimento popular pela PAZ MAHATMA GHANDI, em homenagem a luta 
pacífica, sem submissão desenvolvida pelo líder indiano; Que esse movimento seja divulgado na I 
Conferência Municipal de Política Social; Rever o conceito urgência e emergência; Aprofundar a discussão 
de eleição de gerentes; Que a SMSA tenha uma política de Recursos Humanos, com reciclagem e 
educação continuada aos servidores de saúde; Ampliar a discussão da violência para as comissões locais e 
conselhos distritais de saúde; Criar uma comissão do CMS/BH para envolver os conselhos distritais e 
comissões locais de saúde para discussão da violência nas unidades de saúde; Que o CMS/BH, paute a 
discussão do atendimento aos usuários pelos hospitais filantrópicos”. Após a leitura das propostas, o ex-
conselheiro municipal de saúde, Roges Carvalho propôs que as propostas sejam levadas ao conhecimento 
dos participantes da I Conferência Municipal de Política Social, que será realizada nos dias 09/08, 10/08 e 
11/08/02. A mesa propôs uma comissão para sistematizar as propostas e redação final para enviá-las à 
Conferência de Política Social. A comissão foi composta por: Paulo Carvalho, Paulo César, Evaristo Garcia, 
Roges Carvalho, Maria da Glória, Cleber das Dores, Anadil Benedita, Maria das Dores, Rogério Sena e 
Maria Cristina Ramos. A reunião da comissão foi marcada para o dia 09/08/02, às 11:30 horas, na sala do 
Conselho. Foi escolhido o conselheiro Rogério Sena para compor o comitê de ética em pesquisa da UFMG, 
o segundo representante do Conselho para este comitê será retirado na próxima reunião do Conselho. 
Foram escolhidos para participarem do seminário “ as políticas na inclusão e a inclusão nas políticas” a 
conselheira Vânia de Fátima e Rady Eddy e a participante Terezinha Oliveira. Os conselheiros e 
participantes confirmaram suas presenças na plenária metropolitana de conselhos de saúde em Santa 
Luzia: Maria da Glória Silva, Maria das Dores de Almeida, Evaristo Garcia, Albertina, Vânia de Fátima, Ivana 
Augusta, Terezinha Oliveira, Rogério Sena, Marta Auxiliadora, Zilza Soares, Paulo Carvalho e Romeu Pires. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Alcides, Cléa da Mata, Cleber das Dores, Dorvalino, 
Evilázio Teubner, Gilson Silva, José Afonso, José Eustáquio, Karlyson, Manoel de Lima, Maria Cristina 
Viana, Paulo César Machado Pereira, Rady Eddy, Geremias de Jesus, Ivo de Oliveira, Maria Helena 
Fonseca, Aliete Rangel, Maria Cristina Coelho, Cleber Campos, Lourival, Igara Tameirão, Rosalina 
Fernandes, Elina, Maria de Lourdes, Regina Helena, Roberto Chateaubriand, Roberto Francisco, Rogério 
Sena, Sebastião, Sérgio Augusto, Weber Avelar, Willer Marcos, Zilza Soares, Silvio, Eglea, Ester Braun, 
Albertina, Romeu Pires, Vânia de Fátima, Hervécio e Rubens. Justificaram: João Athayde, José Brandão, 
Célia Lelis, Jorge Lúcio e Márcia Luciane. Às 19:00 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 
secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2002.  JOM/vld 


