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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2005, NO AUDITÓRIO DA 
SMSA, AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e cinco, foi realizada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde, iniciada às 14h30, pelo 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos 
com a leitura de pauta: 1 - Informes Gerais; 2 - Votação das propostas de atas das reuniões 
ordinárias e extraordinárias do CMS/BH, realizadas nos dias 11/8, 18/8, 25/8, 1/9 e 22/9/2005; 3 - 
Atual realidade da atenção básica no SUS/BH; 4 - Assuntos Gerais. O conselheiro honorário 
Evaristo Garcia informou que participou da Conferência Estadual da Cultura, nos dias 28 e 
29/11/2005, na Assembléia Legislativa. A conselheira Claudete lamentou o acidente com o ônibus 
que levava a delegação do CMS/BH à Brasília, no dia 23/11/2005, para manifestação em defesa 
da regulamentação da Emenda Constitucional 29. Agradeceu a todos pelo socorro e pelo carinho 
com aqueles que estava no ônibus. O conselheiro Orlando reclamou da falta de medicamentos 
nas unidades de saúde. O conselheiro Antônio Ramos reclamou da falta de veneno utilizados no 
serviço de Zoonoses da SMSA e cobrou novamente o crachá de identificação para os funcionários 
da SMSA. O secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho falou da possibilidade de participação 
do Conselho no Fórum Social das Américas, que acontecerá na Venezuela, no mês de 
Janeiro/2006. O participante Arlindo reclamou da falta de medicamentos no Centro de Saúde 
Ermelinda. A conselheira Rosalina falou da falta de solidariedade de alguns conselheiros e da 
SMSA com os passageiros do ônibus envolvidos no acidente. Cobrou da SMSA o projeto de 
controle populacional de cães e gatos, aprovado pelo Conselho anteriormente. Em seguida, 
convidou os conselheiros para participar das reuniões da CTCA, para discutir o novo Plano 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 2005 a 2008. O conselheiro Humberto reclamou da 
organização da caravana do Conselho que foi para Brasília, no dia 23/11/2005 e também da falta 
de medicamentos nos centros de saúde. O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos disse que a 
mesa diretora fez o que estava ao seu alcance para resolver os problemas ocasionados pelo 
acidente ocorrido com a delegação do Conselho. Propôs uma moção de agradecimento aos 
funcionários do hospital e da Prefeitura de Paracatu, pelo pronto atendimento aos acidentados no 
dia 23/11/2005.  Em seguida, falou da 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 
realizada nos dias 24 a 26/11/2005, em Brasília. Sugeriu também que a moção dirigida à 
Prefeitura de Paracatu seja publicada na capa do jornal ConSaúde. A 1ª secretária do CMS/BH, 
Regina Lemos informou que não houve falta de solidariedade por parte da SMSA aos acidentados 
e todas as providências foram tomadas. Disse ainda, que vai procurar saber como anda o projeto 
de controle populacional de cães e gatos, aprovado por este Conselho. O chefe de gabinete da 
SMSA, Túlio Zulato disse que a SMSA tomou todas as providências necessárias para atender os 
acidentados na caravana do Conselho, desde o transporte para Belo Horizonte até a marcação de 
consultas no HOB . O presidente do CMS/BH, Cléber das Dores disse que às 6h do dia 
23/11/2005, já havia ligado para o secretário municipal de Saúde de BH e comunicado o 
acontecido. Pediu que o mesmo tomasse providências, no sentido de ajudar os acidentados. O 2º 
secretário do CMS/BH, Willer Marcos colocou em votação as propostas de atas das reuniões 
ordinárias e extraordinárias do CMS/BH, realizadas nos dias 11/8, 18/8, 25/8, 1/9 e 22/9/2005. As 
atas foram aprovadas pelos conselheiros presentes. Em seguida, convidou a gerente de 
Assistência da SMSA para fazer uma exposição sobre a atual realidade da atenção básica no 
SUS/BH. A gerente de Assistência, Sônia Gesteira, utilizando como recurso um aparelho de data-
show, destacou os itens de estruturação, situação dos médicos e falou que BH existem 506 
(quinhentas e seis) equipes do PSF, 192 (cento e noventa e duas) equipes de saúde bucal e 62 
(sessenta e duas) equipes de saúde mental. Um milhão e quinhentas mil pessoas estão 
cadastradas no PSF e 61 (sessenta e uma) equipes estão sem médicos, 76% da população 
belohorizontina está cadastrada no PSF. Falou também, do processo de trabalho das equipes que 
este foi avaliado. Depois apresentou os indicadores de resultados. Falaram sobre o assunto: 
Rosalina, Claudete, José Brandão, Maria Amélia, Cesário da Silva, Claudemiro, Paulo Carvalho, 
Célia Lelis, Sebastião Bastos, Janine, José Osvaldo, Marta Auxiliadora, Cléber das Dores, Valma, 
Humberto, Fátima Aparecida e Jorge. A conselheira Rosalina disse que a SMSA está privatizando 
o PSF, através da contratação de instituições de ensino, como a FELUMA e a UNIFENAS. Disse 
também, que os delegados da Conferência Distrital de Saúde do Trabalhador Centro-Sul votaram 
contra esta questão. Propôs que o Conselho delibere contrário a privatização do PSF. A gerente 
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de Assistência, Sônia Gesteira disse que em outra apresentação irá incluir a questão da Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Odontológica, levantadas pelos conselheiros Paulo Carvalho e Janine. 
Falou também que a SMSA irá apresentar ao CMS/BH uma nova proposta de reestruturação da 
assistência farmacêutica do SUS/BH. Não há privatização do PSF. O que existe é uma parceria 
para realizar uma proposta de ter três equipes do PSF com a UNIFENAS nas regionais Pampulha, 
Venda Nova e Norte. A 1ª secretária do CMS/BH, Regina Lemos disse que a SMSA e o CMS/BH 
irão realizar a 3ª Plenária de Conselhos e Comissões Locais de Saúde de BH, conforme proposto 
pelo funcionário José Osvaldo e pelo presidente do CMS/BH para avaliar a situação do controle 
social em toda a cidade. O secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho passou para a votação 
das propostas apresentadas pelo plenário do CMS/BH. Depois de ampla discussão foram 
aprovadas as seguintes propostas: 1 – que a SMSA apresente um relatório da demanda reprimida 
de disposição de medicamentos; 2 – que seja realizado a 3ª Plenária de Conselhos e Comissões 
Locais de Saúde para avaliar a situação do Controle Social na cidade; 3 – que o CMS/BH e os 
conselhos distritais de saúde façam um levantamento quantitativo e qualitativo das comissões 
locais de saúde para uma estruturação física e política do controle social em BH; 4 – que seja feito 
um levantamento da carreira de profissionais nas equipes do PSF das unidades básicas de saúde 
bem como de toda atenção básica; 5 – que seja implantado o colegiado de gestão em todas as 
unidades, de forma deliberativa neste Conselho, após pactuada na Mesa Permanente de 
Negociação do SUS/BH; 6 – que haja uma revisão salarial dos profissionais de unidades básicas 
de saúde; 7 – que as câmaras técnicas da Gestão da Força de Trabalho e de Controle, Avaliação 
e Municipalização, conjuntamente com a SMSA, discutam a proposta da SMSA de convênio com 
a UNIFENAS para a implantação de três equipes do PSF nos distritos sanitários Venda Nova, 
Pampulha e Norte, no prazo de vinte dias a contar desta data. Após os esclarecimentos 
necessários pela SMSA, as câmaras técnicas devem emitir seus pareceres e retornar ao plenário 
do Conselho para deliberação final sobre o tema; 8 – ficou aprovado também, que neste período a 
SMSA continue as negociações com a UNIFENAS, sobre a implantação das três equipes do PSF 
nos distritos citados. As câmaras técnicas de Gestão da Força de Trabalho e de Controle, 
Avaliação e Municipalização irão discutir a política de relação da SMSA com as instituições 
formadoras da força de trabalho para o SUS. A proposta 7 foi aprovada com apenas um voto 
contrário. Ficou aprovado que o substitutivo ao projeto de carreira dos servidores do HOB que 
versa sobre o reajuste salarial dos trabalhadores da saúde, seja enviada à Câmara Técnica de 
Gestão da Força de Trabalho para análise e emissão do parecer. A mesa diretora do CMS/BH 
informou que o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais substituiu o conselheiro Rodrigo Torres, 
pelo senhor Gilberto Rocha de Castro, que será suplente do conselheiro Leonardo Costa Barbosa. 
O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos convidou a todos para o Seminário Estadual de 
Apresentações de Resultados das Infecções em Farmácias de Manipulação, dia 13/12/2005, no 
auditório da Associação Médica de Minas Gerais, promovido pela Vigilância Sanitária do Estado 
de Minas Gerais. Estiveram presentes: Andréa Hermógenes Martins, Claudete Liz de Almeida, 
Cléber das Dores de Jesus, Humberto Castro Sampaio, João Pimenta Freire Filho, Jorge 
Eustáquio Ferreira, Leonardo Costa Barbosa, Manoel de Lima, Maria Amélia Sousa Costa, Maria 
Nazária Souza Arruda, Marta Auxiliadora Ferreira Reis, Osvaldo Fortini Levindo Coelho, Paulo 
Roberto Venâncio de Carvalho, Janine de Azevedo Machado, Paloma Mespolet Perdigão, Wagner 
Francisco Alves Pereira, Antônio Gomes Ramos, Gilberto Rocha de Castro, José Laerte de 
Castro, Alcides Pereira de Souza, Wânia Regina do Carmo Soares, Orlando Ferreira Martins, 
Regina Helena Lemos Pereira Silva, Roberto dos Santos, Rosalina Francisca Fernandes, Silvio 
Monteiro Resende, Sônia Gesteira de Matos, Terezinha Salete Braga Silva, Willer Marcos 
Ferreira, Altamiro Alves da Silva, Sebastião Ferreira Bastos, Maria Eliza Vasconcelos, Wilson 
Alves de Resende. Justificaram: Alcione Maria Diniz, Fátima Regina Fonseca Lima, Rady Eddy 
Gilgliolis Silva, Rosângela de Fátima Rocha Ribeiro, Hervécio Cruz, Suzana Maria Moreira Rates, 
Valdir Matos de Lima. Às 19h30, 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, 1 de dezembro de 
2005. JOM/vlda 


