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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2007, NO AUDITÓRIO DA SMSA, 
AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h28 pela 2ª secretária do CMS/BH, Marta 
Auxiliadora, com a leitura de pauta: 1- Informes gerais; 2 - Apresentação e votação do pré-projeto 
da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem; 3 - 
Apresentação e votação do pré-projeto da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Atenção às 
Pessoas em Situações de Violência; 4 - Assuntos gerais. A conselheira Claudete informou que 
participou da reunião do Conselho Municipal do Idoso, realizada no dia 07/02/2007, que foi 
discutido a proposta de criação de cartão BHBUS para os idosos. O conselheiro Evaristo Garcia 
fez a leitura da moção: “Moção ao Presidente da República. "Só o crescimento econômico 
permitirá que cheguemos à sociedade verdadeiramente democrática e humana , a que todos, 
legitimamente, aspiramos". Presidente Tancredo Neves, em 5 de outubro de 1984. Considerando 
que a Seguridade Social é o maior distribuidor de renda da nação, que no ano de 2006 da receita 
de R$ 278.104,4 milhões, foram destinados R$ 146.839,7  para benefícios previdenciários 
urbanos e rurais. Para benefícios assistenciais, a Lei Orgânica de Assistência Social ( LOAS) e 
Renda Mensal Vitalícia (RMV) destina R$ 9.335,1 milhões, sem direito ao 13º- , que seria como 
abono de natal. Este ano, ainda não foi publicado o valor, que deverá ser acima de R$ 400 
bilhões. Como a preocupação dos governos é com o PAC, seria fundamental aumentar o 
consumo interno investindo na população carente ( LOAS e RMV). Sugerimos ao Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva editar uma medida provisória para o dia primeiro de maio de 2007, 
considerando o 13º- salário para beneficiários da LOAS e RMV. A fonte virá da desvinculação de 
Recursos da União (DRU), subtraída da Seguridade Social. A conselheira Gislene parabenizou o 
secretário municipal de Saúde, Helvécio Miranda pela sua posse na presidência do CONASEMS, 
que foi realizada no dia 07/02/2007. Informou que participou da reunião na Federação dos Idosos 
e foi discutido a questão do cartão BHBUS para os idosos. A conselheira Maria Amélia pediu para 
acrescentar nos informes da mesa a reunião do Conselho de Saúde do Hospital da Baleia, que 
será realizada no dia 12/02/2007, às 15h e no dia 22/02/2007, às 15h30, reunião da Comissão 
Interinstitucional de Saúde Humana na sua Relação com os Animais, no auditório da SMSA. 
Convidou todos os conselheiros presentes para participar da Plenária de Usuários, que será 
realizada no  dia 14/02/2007, às 18h30, no auditório do PAM Sagrada Família. O conselheiro  
Wilson José informou que tem doze anos de serviço público e que os servidores públicos federais 
não recebem aumento salarial. A conselheira Giovanna pediu aos conselheiros que envie matéria 
para publicar no jornal ConSaúde. O conselheiro Jadir pediu ao Conselho que faça visita aos 
CERSAM’s para verificar a falta de funcionários no âmbito dos CERSAM’s. A conselheira local de 
Saúde São Tomás, Marluce reivindicou médicos para o centro de saúde. O conselheiro Sérgio 
Augusto informou sobre sua participação no Conselho de Saúde do Hospital Sofia Feldman e o 
conselho do hospital está organizando um curso de capacitação de conselheiros. A 2ª secretária 
do CMS/BH, Marta Auxiliadora passou para a apresentação dos pré-projetos da SMSA referentes 
aos custeios para promoção da atenção à saúde do adolescente de do jovem e para cooperação 
técnica para qualificação da atenção à saúde das pessoas em situações de violências e outras 
causas externas. Estes pré-projetos foram aprovados no Fundo Municipal de Saúde/Ministério da 
Saúde e necessitam ser aprovados no CMS/BH. Os pré-projetos foram apresentados pelas 
gerentes Sônia Lansky, Zélia Gonçalves e Márcia Parissi que informaram o objetivo do pré-projeto 
que é de capacitação teórico, prática de profissionais (generalistas, pediatras e enfermeiro das 
equipes do PSF para atendimento a adolescentes e jovens, produção de material gráfico e 
audiovisual para subsidiar trabalho em grupo com adolescentes/jovens (sexualidade, prevenção 
DST/AIDS, gravidez, drogas, etc.) nas unidades básicas de saúde com educação continuada 
através de seminários e ou fóruns de atualização de saúde do adolescente/jovens, o valor do 
recurso financeiro do pré-projeto é de R$110.000,00. O pré-projeto da atenção da saúde da 
população em situações de urgências, violências e outras causas externas foi apresentado pela 
técnica de Epidemiologia da SMSA, Cristina Almeida que falou do objetivo do pré-projeto e 
qualificar a equipe de Epidemiologia e informação para realizar análises especiais referente aos 
acidentes de trânsito através de procedimentos exploratórios e analíticos para a vigilância e 
monitoramento dos acidentes do trânsito, utilizando ferramentas de análise especial 
proporcionando maior compreensão da dinâmica dos acidentes de trânsito em Belo Horizonte, o 
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recurso financeiro do pré-projeto é de R$110.000,00. A conselheira Anadil fez a leitura dos 
pareceres da CTF: “A Câmara Técnica de Financiamento do Conselho Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, reunida no dia 31/01/2007, para analisar o pré-projeto Custeio para Cooperação 
Técnica para a Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e 
outras Causas Externas que foi apresentado pela Maria Cristina de Matos Almeida/GEEPI/SMSA 
contou com a presença dos seguintes membros da CTF: Ivanil Mendes Martins, Evaristo Garcia 
de Matos, Roberto dos Santos, Claudete Liz de Almeida,  Anadil Benedita Ruhnau e Cláudia 
Viana de Andrade. Após a explanação e ampla discussão, o pré-projeto foi aprovado por 
unanimidade. Neste sentido a Câmara Técnica de Financiamento, recomenda ao plenário do 
CMS/BH a aprovação do pré-projeto com as seguintes recomendações: 1 - Que a Gerência de 
Epidemiologia apresente ao CMS a prestação de contas no decorrer da execução do pré-projeto; 
2 - Considerando a necessidade de uma discussão política mais ampla sobre o tema, que o CMS 
promova uma discussão intersetorial com entidades/órgãos envolvidos com as políticas voltadas à 
Saúde no Trânsito. BH, 31/01/2007. Ivanil Mendes Martins - Coordenadora da CTF.” “A Câmara 
Técnica de Financiamento do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunida no dia 
31/01/2007,   para analisar o pré-projeto  de  Custeio para a Promoção de Atenção à Saúde do 
Adolescente e Jovens que foi apresentado pela Dra. Zélia V. Cardoso contou com a presença dos 
seguintes membros da CTF: Ivanil Mendes Martins, Evaristo Garcia de Matos, Roberto dos 
Santos, Claudete Liz de Almeida,  Anadil Benedita Ruhnau e Cláudia Viana de Andrade. Após a 
explanação e ampla discussão, o pré-projeto foi aprovado por unanimidade. Neste sentido a 
Câmara Técnica de Financiamento, recomenda ao plenário do Conselho Municipal de Saúde a 
aprovação do pré-projeto com as seguintes recomendações: 1 - Que a Gerência de Planejamento 
e Desenvolvimento apresente ao CMS a prestação de contas no decorrer da execução do pré-
projeto; 2 - Considerando a necessidade de uma discussão política mais ampla sobre o tema, que 
o CMS promova uma discussão intersetorial com entidades/órgãos envolvidos com as políticas 
voltadas ao Adolescente. BH, 31/01/2007. Ivanil Mendes Martins - Coordenadora da CTF”. Em 
seguida a conselheira Anadil disse que estes projetos são bem vindos para a população de Belo 
Horizonte. A conselheira Maria Amélia disse que a SMSA está de parabéns pelos dois projetos e 
pediu para inserir os jovens nos conselhos de saúde, porque esta parcela da população é 
fundamental para o SUS. O conselheiro Evaristo Garcia disse que é contra a aprovação destes 
dois projetos, que segundo ele não há conselho municipal da Juventude. O funcionário da 
secretaria executiva do CMS/BH, José Osvaldo falou da importância que a SMSA tem nestes 
projetos para os jovens. O conselheiro Valdir manifestou a favor da aprovação destes projetos 
pelo CMS/BH. O conselheiro Wagner Francisco propôs que a CTF acompanhe a licitação e as 
aulas. A conselheira Fátima Regina informou que não é papel do CMS/BH acompanhar a licitação 
e as aulas. A 2ª secretária do CMS/BH, Marta Auxiliadora colocou em votação os dois pré-
projetos. Os pré-projetos foram aprovados com um voto contrário do conselheiro Wagner 
Francisco, sem abstenção. A proposta foi aprovada da seguinte forma: Aprovar o pré-projeto de 
custeio de cooperação técnica para qualificação da atenção à saúde das pessoas em situações 
de violência e outras causas externas, aprovado pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da 
Saúde, sob o Nº 18715.383.0001/06-024, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, com as 
seguintes recomendações: 1 - Que a gerência de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde 
apresente ao Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte a prestação de contas no decorrer 
da execução do pré-projeto; 2 - Considerando a necessidade de uma discussão política mais 
ampla sobre o tema, que o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte promova uma 
discussão intersetorial com as entidades/órgãos envolvidos com as políticas voltadas à saúde no 
trânsito. Em seguida, a 2ª secretária do CMS/BH, Marta Auxiliadora informou que foi distribuído 
aos conselheiros o relatório do Seminário de Planejamento Estratégico e que a primeira turma do 
curso de capacitação para monitores será realizado nos dias 26, 27, 28/02 e 01/03/2007, de 8 às 
17h, no Mineirinho. Falou também que a reunião da comissão organizadora da IX Conferência 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, será nos dias 14/02 e 22/02/2007, respectivamente os 
trabalhadores apresentaram os seus nomes para compor a comissão: Jadir, Fátima e Maria 
Gabriela. Estiveram presentes: Anadil Benedita Ruhnau, Cícero Luíz Camargos, Claudete Liz de 
Almeida, Fátima Regina Fonseca Lima, Gislene Gonçalves dos Reis, Janine de Azevedo 
Machado, João Batista Cunha, Magali Rodrigues Alves, Maria Amélia Sousa Costa, Maria 
Gabriela, Marta Auxiliadora Ferreira, Nilton César Rodrigues, Raimunda Nélia de Moraes Andrade, 
Raquel Álvares da Silva Campos, Roberto dos Santos, Willian Carlos de Oliveira, Jorge Portela, 
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Sérgio Augusto Alves de Oliveira, Wilson José de Oliveira, Mônica Maria F. Gonçalves, Ivani 
Fernandes de Mello, Danielle Mara Dornelas Cruz, Evaristo Garcia de Mattos, Cleuza Maria 
Fernandes, Sérgio Hirle de Souza, Cleide Alves Siqueira, Sônia Gesteira de Matos, Paulo 
Henrique Santos Fonseca, Giovana Fraga, Robson Itamar da Silva, Rosemary Baêta, Sebastião 
Ferreira Bastos, Túlio Zulato Neto, Valdir Matos de Lima, Wagner Francisco Alves Pereira, Wânia 
Regina do Carmo Soares, Jadir Martins, Eunice Rocha Sena, Ivanete Soares de Oliveira, José 
Coelho dos Santos. Justificaram: Lenir Aparecida Chaves, Leonardo Costa Barbosa, Carmelita 
Aparecida dos Santos, Cláudia Viana de Andrade, Djalma Silva, Simone Dutra Lucas, Wellington 
Rosário Bessa, Ivanil Mendes Martins, Wilson Alves de Resende. Às 16h15, 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 fevereiro de 2007. JOM/vlda 


