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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2006, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: 
AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e seis, foi realizada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h30 pelo presidente do CMS/BH, 
Cléber das Dores, com a leitura de pauta: 1- Informes gerais; 2- Apresentação, apreciação e 
votação do pré-projeto da SMSA, no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) 
para o Programa Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema 
Único de Saúde – Controle Social no SUS, protocolado no Ministério da Saúde; 3- Escolha da 
comissão organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte – Renovação do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 4- Assuntos gerais. O conselheiro honorário,  
Evaristo Garcia fez a leitura de sua proposta para a 3ª Conferência Estadual de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde, nos dias 11/02 a 13/02/2006, em Caeté. O conselheiro 
Humberto reclamou que a SMSA não autorização o serviço de Podologia no Centro de Saúde 
Maria Goreti. A conselheira Claudete informou sobre o protesto dos aposentados, realizado no dia 
27/01/06, em Aparecida do Norte/SP. O chefe de gabinete da SMSA, Túlio Zulato informou que 
enviará ao CMS/BH, um documento da Assessoria Jurídica da SMSA, referente a atuação de 
voluntários no SUS/BH. O secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho informou que hoje no 
horário do almoço, aconteceu uma reunião com os conselheiros que participaram da viagem para 
Brasília, em novembro/2005, que resultou num acidente com o ônibus da delegação. A 
conselheira Maria Amélia informou sobre a última reunião do Conselho de Saúde do Hospital da 
Baleia, realizada no dia 08/02/06 e cobrou do presidente do CMS/BH, a reunião do conselho do 
hospital com o secretário municipal de Saúde. A conselheira Inês informou sobre a plenária de 
trabalhadores realizada no dia 31/01/06. O 2º secretario do CMS/BH, Willer Marcos informou que 
a mesa diretora visitou as nove farmácias distritais de BH e que o Conselho de Saúde do Hospital 
São Francisco está sendo formado. O presidente do CMS/BH, Cleber das Dores informou à 
conselheira Maria Amélia que está aguardando agenda do secretário para marcar a reunião. O 
participante da CLS, Arlindo pediu aos membros do CMS/BH, melhores condições de 
funcionamento para o Centro de Saúde Ermelinda. A participante da CLS, Marlene reclamou da 
falta de medicamentos e de médicos no Centro de Saúde São Tomás. A conselheira Maria 
Madalena pediu ao CMS/BH para pautar a questão do Hospital de Pronto Socorro de Venda 
Nova, pois há possibilidade do Estado fazer um convênio com a UFMG e com a FUNDEP. Em 
seguida, o 2º secretário do CMS/BH, Willer  Marcos passou para a apresentação, apreciação e 
votação do pré-projeto da SMSA, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), 
para o programa Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema 
Único de Saúde – Controle Social no SUS protocolado no Ministério da Saúde. A conselheira Inês 
questionou a votação do projeto, sendo que o mesmo está em andamento e faltam ações. O 
secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho disse que deve haver uma política de capacitação de 
conselheiros. O conselheiro Roberto perguntou qual é a aplicação do projeto. A conselheira 
Rosalina esclareceu que não é a CTCA que responde, e sim a mesa diretora. O coordenador da 
secretaria executiva do CMS/BH, José Osvaldo propôs a inclusão deste projeto nos conselhos de 
saúde dos hospitais. A conselheira Rosalina propôs que as capacitações sejam estendidas para 
as pessoas que não são conselheiras. O chefe de gabinete da SMSA, Túlio Zulato propôs que a 
Câmara Técnica de Gestão da Força de Trabalho acompanhe a execução deste projeto. Em 
seguida, houve votação das propostas, sendo que, dezenove votos foram favoráveis e um 
conselheiro se absteve, com declaração de voto. A conselheira Inês declarou seu voto, dizendo 
que o pré-projeto foi mal elaborado, e votado a toque de caixa sem nenhuma discussão. Em 
seguida, o 2º secretário do CMS/BH Willer Marcos passou para a escolha da comissão 
organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de BH. Falaram sobre o assunto: Marta, 
Welligton, Claudete, Antônio Gomes, Sebastião, Cléber, Túlio, José Osvaldo, Luiz, Rosalina, Inês, 
Ivânia, Evaristo Garcia, Maria Eliza, Maria Amélia, Paulão, Romeu, Roberto dos Santos, Regina 
Lemos. A conselheira Rosalina propôs que a conferência seja realizada em 2007. Depois de 
várias discussões, o 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos colocou as duas propostas em 
votação sendo: proposta 1 – que a IX Conferência Municipal de Saúde de BH seja realizada em 
2007; proposta 2 – que a renovação do conselho deste ano, seja realizada em plenárias. A 
proposta 1 obteve três votos e a proposta 2 obteve dezessete votos. Ficou aprovado que a 
renovação do CMS/BH se dará por meio de plenárias: 1 - plenárias distritais de saúde do 
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segmento de usuários dos nove distritos sanitários; 2 - plenária das entidades sindicais gerais dos 
trabalhadores da área da saúde; 3 - plenária das entidades sindicais de categorias profissionais 
da área da saúde; 4 - plenária das entidades prestadores de serviços públicos, privados e 
filantrópicos na área de saúde; 5 - plenária das entidades formadores de recursos humanos na 
saúde; 6 - plenária das associações de portadores de deficiência e patologias crônicas (usuário); 
7- plenária das entidades do movimento sindical do setor produtivo e de serviços (usuário); 8 - 
plenária das entidades gerais do movimento popular e comunitário (usuário); 9 - plenária do 
movimento de mulheres (usuário); 10 - plenária das entidades de aposentados (usuário). Em 
seguida, o secretario geral do CMS/BH, Paulo Carvalho passou para a escolha de um 
representante do CMS/BH para participar do Seminário Nacional Controle Social nas Políticas 
Públicas de Saúde para Mulheres, nos dias 14/03 a 16/03/2006, em Brasília. A conselheira 
Rosemary obteve cinco votos; Inês obteve quatro votos e Claudete obteve dez votos, portanto a 
conselheira Claudete será a representante do CMS/BH no evento. A conselheira Inês propôs à 
mesa diretora que seja encaminhado um documento de repudio à SMSA, que não tomou medidas 
cabíveis, referente ao acidente ocorrido em novembro/2005, com a delegação de BH, que iria à 
Brasília, participar do ato público em Defesa da EC 29. Foi colocado em votação pela mesa 
diretora, o pré-projeto de capacitação de pessoal (profissionais e controle social) para assistência 
ao parto e nascimento cadastrado pelo Hospital Sofia Feldman, Fundação de Assistência Integral 
à Saúde no Fundo Nacional de Saúde/MS, através do Programa 1311- Educação Permanente e 
Qualificação Profissional no SUS, e ação 6195 – Capacitação de Profissionais de Saúde a 
Distância e Agentes Sociais, no valor de R$ 427.112,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e cento e 
doze reais). O diretor do Hospital Sofia Feldman, Ivo de Oliveira explicou os objetivos deste 
projeto. A conselheira Inês falou que é contra a votação deste pré-projeto e sugeriu que o mesmo 
seja encaminhado para a CTCA. Os conselheiros Sebastião, Valdir Matos, Antônio Gomes e 
Romeu disseram que são favoráveis a votação do projeto nesta reunião. Diante das opiniões dos 
conselheiros, a conselheira Inês retirou sua proposta. Em seguida, a mesa diretora do CMS/BH 
colocou em votação o pré-projeto que foi aprovado por vinte votos e uma abstenção. Estiveram 
presentes: Andréa Hermógenes Martins, Claudete Liz de Almeida, Cleber das Dores de Jesus, 
Humberto Castro Sampaio, Leonardo Costa Barbosa, Luís Moraes Resende, Manoel de Lima, 
Maria Amélia Souza Castro, Marta Auxiliadora Ferreira Reis, Osvaldo Fortini Levindo Coelho, 
Paulo Roberto V. Carvalho, Rosângela de Fátima R. Ribeiro, Inês de Oliveira Costa, Paloma 
Mespollet Perdigão, Wagner Francisco  A. Pereira, Maria Madalena S. Souza, Antônio Gomes 
Ramos, Susana Maria Moreira Rates, José Laerte de Castro, Jorge Portela, Maria Terezinha 
Souza Assis, Ivo de Oliveira Lopes. Justificaram: Alcione Maria Diniz, Fátima Regina Fonseca 
Lima, Wânia Regina C. Soares, Sandra Maria dos Santos, Eliana Silva de Jesus, Janine de 
Azevedo Machado. Às 18h30, 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, 9 de fevereiro de 2006. JOM/msp 


