ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE Nº
246/2016
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 14h20, no Auditório Conselheiro
Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi realizada a ducentésima
quadragésima sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, com
as presenças constantes ao final desta ata. A Plenária teve início com uma apresentação de
lian gong. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Abreu Gomes fez a leitura da
pauta: Informes – 14h; - informes gerais dos conselheiros e presentes - informes das
Câmaras Técnicas, Plenárias de Usuários e Plenária de Trabalhadores. - informes da
Mesa Diretora (financiamento do Hospital Risoleta Neves, Seminário sobre ações de
enfrentamento à Febre Maculosa, Programa Mais Médicos para o Brasil em BH, Sistema
de Informática “Gestão”, entre outros). Posse de novos Conselheiros Municipais – 14h40
- representantes de Entidades Indígenas e Associações de pessoas com deficiências.
Abertura e verificação do número de conselheiros presentes para início da reunião –
14h50; Conselhos Hospitalares – 14h50; - apresentação e discussão sobre situação atual
dos Conselhos Hospitalares - eleição de representantes do CMSBH para Conselho de
Saúde do Hospital Sofia Feldman, Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Centro Geral
de Pediatria João Paulo II (CGP) e Hospital Risoleta Tolentino Neves. - Construção do
Conselho de Saúde do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro e eleição de
representantes. Representações externas do CMS-BH – 15h30 - eleição de representante
titular e suplente dos segmentos de trabalhadores e usuários no Conselho de
Administração do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro - eleição de
representantes na Comissão Municipal DST/AIDS - eleição de representantes para o 7º
SINBRAVISA (Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária). Comissão de Educação
Permanente do CMSBH- 15h50 - eleição de novos membros. Transporte na Rede SUS-BH
– 16h10 - Retorno do Gabinete da SMSA sobre a situação do transporte e homologação
da Resolução 413/16 do CMSBH Escolha da nova logo do CMSBH – 16h30; apresentação da proposta da Assessoria de Comunicação do CMSBH - parecer da
Câmara Técnica de Comunicação. PEC 241 (agora PEC 55) – 17h00; - deliberação sobre a
posição do CMSBH sobre a PEC - propostas de ações. Encerramento – 18h. Em regime de
votação a pauta foi aprovada. Passamos para os informes: O Conselheiro Municipal de Saúde,
representante do Conselho Distrital de Saúde de Venda Nova, Salvador Alves Teixeira informou
sobre o Encontro Internacional Direito a Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possível
promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nos dias 17, 18 e 19/16, no
Minascentro. A Conselheira Municipal de Saúde, representante do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Belo Horizonte (SINDIBEL), Ângela Eulália dos Santos informou que o
Gestão teve melhoras significativas depois das discussões. A conselheira Municipal de Saúde,
representante do Conselho Distrital de Saúde da Leste, Adriana Martins Maia reclamou que os
usuários não foram convidados para a Plenária de Trabalhadores, que contou com a
participação do futuro secretário municipal de saúde. A 2ª Secretária do Conselho Municipal de
Saúde, representante da SMSA, Ana Maria Caldeira de Oliveira falou sobre sua participação na
audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) sobre a PEC 241. Ângela
Eulália reclamou da demora das respostas aos questionamentos das Câmaras Técnicas. Bruno
Abreu falou sobre a Plenária de Trabalhadores eu discutiu o desabastecimento da rede
(insumos, medicamentos e Equipamento de Proteção Individual - EPI). Falou que o futuro
secretário de saúde já se dispôs a participar da Plenária Extraordinária do CMSBH. Ana Maria
falou que vai cobrar do gabinete agilidade nas respostas. A 1ª Secretária do Conselho Municipal
de Saúde, representante do Conselho Distrital de Saúde da Nordeste, Carla Anunciatta de
Carvalho informou sobre sua participação da reunião do Conselho de Saúde do Hospital Sofia
Feldman e sobre a reunião do Conselho Distrital de Saúde da Nordeste onde foi discutido a
PEC 241. A Secretária Geral do Conselho Municipal de Saúde, Maria da Gloria Abido
Capistrano falou sobre a solenidade do Mais Médico. Bruno Abreu falou que vão participar da
próxima reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), onde a SMSA vai propor um rateio
entre as cidades metropolitanas para o custeio do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN). O
Conselheiro Municipal de Saúde, representante do Conselho Distrital de Saúde da Oeste, Valdir
Matos Lima falou que não aprova que seja retirada verba do fundo municipal de saúde para o
HRTN. A Conselheira Municipal de Saúde, representante do HRTN, Mônica Aparecida Costa

esclareceu que o que estão solicitando não é um novo recurso e sim que Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) mantenha o repasse de um milhão e meio. Bruno Abreu falou sobre o
Seminário de Enfrentamento a Febre Maculosa, dia 13/12. O Conselheiro Municipal de Saúde,
representante da Transvida, Adolpho von Randow Neto convidou para a campanha de doação
de órgãos, dia 19/11/16, às 16h, na Rua Uberaba. Cobrou a participação do CMS, no Fórum
Mundial de Saúde, entre os dias 24 e 28/01/2017, em Porto Alegre. Passamos para a posse
dos conselheiros representantes indígenas e de pessoas com deficiência. Maria da Glória fez
uma síntese sobre as discussões da Comissão Eleitoral. Bruno Abreu empossou o
representante do Instituto Superação, Mauricio da Silva Martins Junior. Informou também sobre
a mudança dos representantes da Nova Central Sindical. Passamos para a discussão sobre os
conselhos hospitalares. Bruno Abreu ressaltou que é responsabilidade do CMS organizar e
montar os conselhos hospitalares. O Conselheiro Municipal de Saúde, representante do
Conselho Distrital de Saúde da Nordeste, Afonso Celso Melo Brandão informou sobre a Posse
do Conselho de Saúde do Hospital Odilon Behrens (HOB), dia 5/12/16, às 14h. Ângela Eulália
cobrou fiscalização dos conselhos hospitalares. Valdir Matos lembrou que os conselhos
hospitalares não são deliberativos e devem ter regimento e ata. Bruno Abreu informou que
existe uma resolução do CMSBH com as cláusulas pétreas para os conselhos hospitalares.
Falou ainda da necessidade de construir um Conselho de Saúde do Hospital Metropolitano
Doutor Célio de Castro (HMDCC). A Mesa Diretora já fez duas reuniões para consensuar a
criação do CLS-HMDCC: doze usuários, seis trabalhadores e seis gestores. Posse dia
06/12/16, às 9h, no HMDCC. Informou também que a Mesa Diretora reuniu com a
Superintendente do Hospital das Clinicas (HC), Luciana Gouveia e retiraram um cronograma de
retomada. Será encaminhado aos Conselhos Distritais de Saúde (CDS) que em reunião
ocorrida no Estado hoje foi solicitado que todo convite da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) seja encaminhado para os vinte e três municípios do
nosso entorno. A partir de 2017 possuir CISTT no município será um indicador de saúde. A
Conselheira Distrital de Saúde do Barreiro, Ilda Aparecida Alexandrino falou que os casos de
violência.Solicitou que a Mesa Diretora cobre a homologação do concurso dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). A Conselheira Municipal de Saúde, representante do Sindicato
dos Odontologistas, Heloysa Lino Vaz Despinoy agradeceu a Secretaria Executiva do CMS,
pelo laço do combate ao câncer de mama que foi distribuído na plenária. Registrou a falta de
insumos na odontologia e reclamou da manutenção dos equipamentos. O Convidado, José
Carlos também reclamou da falta de insumos na saúde. Cobrou da Mesa Diretora a resposta
sobre denúncia feita no MGTV sobre a precariedade do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). Bruno Abreu informou sobre os encaminhamentos da última plenária. Falou
da resolução solicitando o restabelecimento com a máxima urgência do transporte em todas as
Unidades de Saúde do SUSBH e recomendando a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e a
Secretaria Municipal de Governo (SMGO) a rescisão do contrato com a COOPERTUR e
imediatas providências de prosseguimento no processo licitatório para reestabelecer o serviço
de transporte nas Unidades de Saúde do SUSBH. Também foi agendada uma reunião com o
Secretário de Governo, Vitor Valverde. Informou ainda que será realizada Plenária de
Trabalhadores, dia 11/10, às 9h, com a pauta sobre violência. A 1ª Secretária da Mesa Diretora,
representante do Conselho Distrital de Saúde da Nordeste, Carla Anunciatta de Carvalho falou
sobre a Plenária de Usuários ocorrida no dia 28/09. Disse que uma das reclamações foi sobre a
comunicação. Pontuou que a Secretaria Executiva passa as informações que não estão sendo
repassadas. A 2ª Secretária da Mesa Diretora, representante da Secretaria Municipal de Saúde,
Ana Maria Caldeira Oliveira informou que a Mesa Diretora vai solicitar uma cópia da última
vistoria das ambulâncias do SAMU. Sobre a falta de insumos a Câmara Técnica de Gestão da
Força de Trabalho (CTGFT), fará uma reunião no dia 13/10 e já foi solicitada a presença do
Gerente Administrativo, Mario Lúcio Diniz. Parabenizou a iniciativa da Secretaria Executiva e da
Assessoria de Comunicação pela distribuição do laço rosa. Foi solicitada a retomada da
Plenária de Mulheres. A Secretária Geral, representante do Conselho Distrital de Saúde de
Venda Nova, Maria da Gloria Abido Capistrano. Bruno Abreu falou que as Câmaras Técnicas de
Controle, Avaliação (CTCAM) e de Gestão da Força de Trabalho (CTGFT) debateram o
problema do Sistema de Tecnologia de Informação na rede SUS com a presença da Empresa
de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (PRODABEL) e da Gerência de
Recursos Informacionais (GTIS). Foi proposto que após o debate a Prefeitura de Belo Horizonte

(PBH) comunique formalmente que o sistema está com problemas ocasionando demora no
atendimento. Os problemas são antigos e piorou desde 12/06/2016 e ainda não foi descoberta a
causa. Bruno falou sobre a caravana contra a PEC 241, em Brasília. Informou sobre a
organização de um seminário no CMS para aprofundar a discussão sobre a PEC 241, dia
13/10, 14h, no Plenário Conselheiro Evaristo Garcia. Convidou para o debate com os
candidatos a Prefeitura de Belo Horizonte, dia 20/10, 14h, no Plenário Conselheiro Evaristo
Garcia. Carla Anunciatta falou de sua participação no Seminário da Mulher Trabalhadora
organizado pelo Sintell. Passamos para a pauta sobre a Febre Maculosa no Parque Ecológico
da Pampulha. Foram chamados para compor a Mesa de Debates: O chefe de gabinete da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saulo Henrique, o chefe de gabinete da SMSA, Marcos
Mendes, o Especialista no Manejo Populacional Ético de Capivaras da Universidade Federal de
Viçosa, Tarcísio Antônio Rego de Paula, o Gerente de Controle de Zoonoses, Eduardo Viana
Vieira Gusmão e a Presidente do Movimento pelos Direitos dos Animais, Adriana Araújo. Saulo
justificou a ausência do Secretário do Meio Ambiente que está em reunião com o Ministério
Público sobre o mesmo assunto. Falou também que já tiveram experiência em Viçosa de alta
incidência de carrapatos em capivaras e conseguiram conter a doença. “É preciso fazer o
controle de natalidade das capivaras, para reduzir a quantidade de replicadores da doença. Mas
não se deve matar ou remover todas, porque estaríamos causando um desequilíbrio ambiental.
Os animais acabariam, mas os carrapatos ficariam e procurariam o mamífero mais próximo, que
seria o ser humano, cachorros, e a situação seria pior. ” Adriana Araújo fez uma apresentação
sobre traçando um paralelo entre a febre maculosa em São Paulo e Belo Horizonte. Ressaltou
que o controle exige ações continuadas e não pontuais. Eduardo Viana alertou que os sintomas
são parecidos com a dengue e lembrou a importância de informar se o paciente esteve em local
onde existe foco do carrapato ou se encontrou um carrapato no corpo. Falou ainda sobre as
ações desenvolvidas pela SMSA desde 2014(educação em saúde, plano de ação para controle
e acompanhamento da febre maculosa e, BH, capacitação de todas as equipes de Agente de
Combate a Endemias – ACE em 2015, equipe técnica em parceria com a Universidade Federal
de Minas Gerais para capacitação de controle de população, web conferência para os
trabalhadores com a participação de vários especialistas em 2015 e em 2016, monitoramento
do vetor três vezes ao ano nas áreas de maior incidência). Manifestaram-se sobre o assunto:
Maria Del Mar Ferrer Jordá Poblet, Gilson Guedes, Ângela Eulália dos Santos, Sergio Hirle, Ana
Lúcia. Passamos para a apresentação do Projeto de Fortalecimento em Vigilância em Saúde
pela Assessora da Gerência de Vigilância em Saúde e Informação (GVSI), Jaqueline Camilo de
Souza Felício. A Conselheira Municipal de Saúde, representante do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Belo Horizonte (SINDIBEL) e Coordenadora da Câmara Técnica de
Financiamento (CTF) Eliane Pereira dos Santos leu o PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE
FINANCIAMENTO Nº - 180/2016. Belo Horizonte, 27 de setembro de 2016. Nos dias
30/08/2016 e 06/09/2016 os membros da Câmara Técnica de Financiamento (CTF) se reuniram
na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS), situado à Av. Afonso Pena, 2336
–Pilotis – Funcionários, BH/MG. Foi realizada uma apresentação e apreciação do projeto de
Fortalecimento da Vigilância em Saúde pela referência técnica de Vigilância em Saúde e
Informação (GVSI), Jaqueline Camilo Sousa. Os conselheiros presentes recomendam a
aprovação do Plano Municipal de Investimento em Vigilância em Saúde (PMIVS). Os novos
conselheiros da gestão 2016-2018 devem acompanhar a execução após a aprovação do
documento supracitado em plenário. Eliane Santos Pereira. Coordenadora da Câmara Técnica
de Financiamento. Conselho Municipal de Saúde – CMS/BH. Manifestaram-se sobre o assunto:
Ângela Eulália dos Santos, Carla Anunciatta. Em regime de votação o parecer foi aprovado.
Bruno apresentou as propostas de encaminhamento: Solicitação que no Grupo de Trabalho da
SMMA, tenha participação do CMSBH, um representante da UFV e um dos movimentos
ambientalistas; avaliar o risco de outras regiões; Capacitação dos profissionais para o
diagnóstico e tratamento da febre maculosa. Em regime de votação as propostas foram
aprovadas. Devido ao horário foi proposto que o retirado de representantes para os Comitês de
Ética em Pesquisa, Acompanhamento de Contrato e Conselhos Hospitalares sejam adiados
para a próxima plenária e que a Mesa Diretora junto com as Câmaras Técnicas encaminhe
provisoriamente os representantes para as reuniões. Em regime de votação a proposta foi
aprovada.

Estiveram presentes: Titular: Adriana Martins Maia, Adriana Peixoto Rodrigues de Jesus,
Afonso Celso Melo Brandão, Ana Maria caldeira de Oliveira, Andreia Gonçalves dos Reis,
Ângela Eulália dos Santos, Aparecida Maria Soares Viana, Erico de Moraes Colen, Fabiano
Geraldo Pimenta Junior, Fátima Ferreira Roquete, Flavia Neves de Medeiros, Gislene
Gonçalves dos Reis, Heloysa Lino Vaz Despinoy, Ione Martins Fortunato, Joaquim Olegário
Leite, Jussara de Medeiros Silva, Lourdes Aparecida Machado, Magda Maria Melo de Seixas
Salgado, Marcos José Mendes de Carvalho, Maria Cristina Teodoro Pereira, Marília Aparecida
Rosário Oliveira, Rui Moreira, Simone Ribeiro Carvalho, Simone Veloso de Faria, Walter
Jesuino da Costa e Wilton Rodrigues. Suplentes: Maria Aparecida Rodrigues, Maria Lúcia
Silva e Sales, Vilma Ribeiro Machado, Taciana Malheiros L. de Carvalho, Djalma de Paula
Rocha, Valdelice de Moura, Salvador Alves Teixeira, Maria de Fátima Batista, Anthero
Drummond Junior, Rafael Afonso da Silva e Geraldo Leite Rodrigues Pinto. Justificou:
Leonardo Lacerda Carvalho. Às 17h22h 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, 10 de novembro de 2016. ASR

