
 

1                                     

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006, NO AUDITÓRIO DA 
SMSA, AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e seis, foi realizada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h24 pelo presidente do 
CMS/BH, Robson Itamar, fazendo a leitura de pauta:  1 - informes gerais; 2 - apreciação e 
votação das propostas de atas das reuniões ordinária e extraordinárias do CMS/BH, 
realizadas nos dias 6, 13 e 20/07/06; 3 - organização e dinâmica do CMS/BH; 4 - escolha 
das representações do CMS/BH na Comissão Municipal de DST/AIDS/SMSA, Comissão 
Perinatal/SMSA, Comitê de Urgência e Emergência/SMSA, Comitê de Ética em 
Pesquisa/UEMG, Ouvidoria da Maternidade Hilda Brandão/Santa Casa e Conselho de 
Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG; 5 - saúde em rede/SMSA; 6- assuntos gerais: 
escolha de representantes para o 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º 
Congresso Mundial de Saúde Pública, promovidos pela ABRASCO, de 21 a 25/08/06, no 
Rio de Janeiro (2 usuários e 1 trabalhador).  O conselheiro Evaristo Garcia informou que o 
coordenador nacional de Saúde do Trabalhador, Marcos Perez disse que a Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador será convocada novamente para discutir medidas 
preventivas. A conselheira Claudete falou sobre sua participação no Congresso da Rede 
Unida, em Curitiba e na Oficina da Comunicação, promovida pelo Conselho Nacional de 
Saúde, em Brasília. Disse que o CMS/BH tem sido referência em Comunicação para o 
Brasil. O conselheiro Jadir informou que no dia 14/08/06, acontecerá um seminário sobre 
o pacto da saúde promovido pelas entidades sindicais, no auditório da Faculdade de 
Medicina da UFMG. A conselheira Maria Amélia informou que a Comissão 
Interinstitucional de Saúde Humana na sua Relação com os Animais está se reunindo 
para discutir o novo código de saúde, capítulo Zoonoses e o Projeto de Controle 
Populacional de Cães e Gatos em Belo Horizonte, aprovado por este Conselho. Convidou 
a todos para a festa de comemoração de um ano do Conselho de Saúde do Hospital da 
Baleia, no dia 14/08/06, às 15h e cobrou  a pintura e reforma do UAPU Leste. Informou 
que foi reeleita por unanimidade para presidente na Plenária Distrital de Saúde Leste, 
estiveram presentes 297 (duzentos e noventa e sete) participantes. O conselheiro Valdir 
informou que está estudando todas as portarias que o Ministério da Saúde publicou sobre 
o Pacto da Saúde e falou sobre a formação do colegiado de conselhos da região 
metropolitana para acompanhar o pacto. O conselheiro Jorge Portela falou sobre o salário 
dos aposentados que hoje, está defasado. A conselheira Claudete informou que o projeto 
de comunicação do Conselho, foi apresentado no Congresso da Rede Unida. Em 
seguida, deu-se início a apreciação e votação das propostas de atas das reuniões 
ordinária e extraordinárias do CMS/BH, realizadas nos dias 6, 13 e 20/07/2006. A 
conselheira Maria Amélia fez duas retificações na ata da reunião extraordinária, realizada 
no dia 13/07/06, onde foi falado do esvaziamento das reuniões do Conselho e das 
câmaras técnicas, principalmente da CTCA. Falou sobre a falta de tratamento 
Endodôntico nas unidades básicas de saúde. Fez uma retificação também, na ata da 
reunião extraordinária do CMS/BH, realizada no dia 20/07/06, que trata da importância do 
projeto de saúde mental e agradeceu a presença dos conselheiros distritais de saúde 
Leste, pela participação na reunião de aprovação deste projeto e da posse da nova 
gestão do CMS/BH. Em seguida, o presidente do CMS/BH, Robson Itamar colocou em 
votação as atas, que foram aprovadas com as retificações da conselheira Maria Amélia. A 
pedido do 1º secretário do CMS/BH, Túlio Zulato foi feita uma breve apresentação dos 
novos conselheiros municipais de saúde. Em seguida, passou-se para a discussão sobre 
a organização e dinâmica do CMS/BH. O presidente do CMS/BH, Robson Itamar informou 
que os crachás de votação estão sendo confeccionados e que a reunião deve ter um 
horário estabelecido de início e término. Informou que a mesa diretora está trabalhando 
para realizar um seminário de planejamento estratégico e que no dia 09/08/2006, a mesa 
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se reunirá com o secretário municipal de Saúde, reunião está que deve ocorrer 
quinzenalmente. Foi solicitado ao secretário, uma assessoria jurídica e contábil para o 
Conselho, que autorizou a contratação dos profissionais. O secretário Helvécio Miranda 
informou à mesa diretora do CMS/BH, que o layout da sala da secretaria executiva será 
reformulado, além de disponibilizar um Notebook, um computador completo, impressora, 
data-show, vidros para divisória, um carro para ficar a disposição do Conselho e lanche 
especial para reuniões do CMS/BH. Disse também que serão creditados vinte reais, no 
cartão BH-BUS dos conselheiros, sendo que os mesmos deverão prestar contas do uso 
dos créditos em formulário próprio, elaborado pela mesa diretora do CMS/BH. O 
presidente do CMS/BH, Robson Itamar disse que em tese, todos os conselheiros são 
“chefes” dos funcionários, porém, a mesa diretora do CMS/BH é quem se responsabiliza 
pelos mesmos, sendo que a coordenação da secretaria executiva ficará a cargo do 
funcionário José Osvaldo. A 2ª secretária do CMS/BH,  Marta Auxiliadora explicou que o 
seminário de planejamento estratégico terá como objetivo dar mais conhecimento e 
entrosamento aos conselheiros. O ex-conselheiro Antônio Ramos cumprimentou a nova 
gestão Conselho e falou da reforma na UPA Nordeste. O presidente do CMS/BH, Robson 
Itamar falou do fluxo de homologações das Resoluções do CMS/BH com o secretário. O 
conselheiro Evaristo Garcia sugeriu que o Conselho faça um seminário sobre seguridade 
social, convidando os senhores Lourenço e Fernando Bastos. A conselheira Maria Amélia 
informou que todos os meses presta contas dos vales-transporte à SMSA. A conselheira 
Gislene pediu para que a mesa diretora faça reunião com todos os presidentes das 
comissões locais de saúde. O conselheiro Valdir propôs que a gerência de Orçamento e 
Finanças da SMSA realize um curso sobre orçamento para os novos conselheiros. O 1º 
secretário do CMS/BH, Túlio Zulato disse que a mesa irá fazer uma agenda política e 
pediu para que os conselheiros participem das câmaras técnicas. O presidente do 
CMS/BH, Robson Itamar explicou que a prestação de contas dos créditos do cartão 
BHBUS, devem ser feitos pelos conselheiros municipais à Secretaria Executiva do 
CMS/BH e os conselhos distritais devem prestar contas à SMSA. Em seguida, colocou em 
votação as propostas, que foram aprovadas pelo plenário: 1 – os conselheiros municipais 
devem prestar contas do uso dos seus créditos à secretaria executiva do CMS/BH, em 
formulário próprio; 2 – a realização de um seminário de planejamento estratégico. Em 
seguida, o presidente do CMS/BH, Robson Itamar apresentou os coordenadores e 
relatores das câmaras técnicas, sendo: CTCA – coordenadora: Simone Dutra Lucas e 
relatoras : Wânia Regina do Carmo e Célia Lelis; CTF – coordenador: Valdir Matos e 
relatora: Danielle Mara; CTC – coordenadora: Romélia Rodrigues e relatora: Giovana 
Fraga; CTGFT – coordenador: William Carlos e relatora: Cleide Alves; a CTSPI ainda não 
escolheu o seu coordenador. Em seguida passou para o próximo ponto de pauta que é a 
escolha das representações do CMS/BH na Comissão Municipal de DST/AIDS da SMSA, 
Comissão Perinatal/SMSA, Comitê de Urgência e Emergência/SMSA, Comitê de Ética em 
Pesquisa da UEMG, Ouvidoria da Maternidade Hilda Brandão/Santa Casa e Conselho de 
Saúde do Hospital das Clínicas. Foram escolhidos para comissão DST/AIDS – Vinícius 
Rodarte e Gislene Gonçalves; Comissão Perinatal – Marta Auxiliadora; Comitê de 
Urgência e Emergência – Jadir Martins e Antônio Francisco; Comitê de Ética e Pesquisa 
da UEMG- João Batista Mariano; Ouvidoria da Maternidade Hilda Brandão – Roberto e 
Claudete Liz. Em seguida, a representante da SMSA, Maria das Graças apresentou o 
projeto Saúde em Rede, que visa a informatização da rede SUS/BH. O projeto vem sendo 
implantado aos poucos nos distritos sanitários Venda Nova, Barreiro e Nordeste. Falaram 
sobre o tema: Roberto dos Santos, Wilson Alves, Valdir Matos, Renato, Ivânia, Janine de 
Azevedo, Túlio Zulato. Foi acertado que este projeto deve possuir um Centro de Custos e 
a discussão deve ser feita na CTF. Em seguida, passou para os assuntos gerais onde 
forma escolhidos os representantes para participar do 8º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, promovido pelo ABRASCO, nos dias 
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21 a 25/08/06, no Rio de Janeiro (dois usuários e um trabalhador). A conselheira Janine 
propôs ampliar a participação para quatro usuários e dois trabalhadores. Foi acertado que 
seriam escolhidos dois representantes de usuários efetivos e dois suplentes e um 
representante dos trabalhadores efetivo e outro suplente para participar do encontro. 
Foram escolhidos os seguintes usuários: Valdir Matos e Cleide  Alves – efetivos, Gislene 
Gonçalves e Carmelita – suplentes. Trabalhadores: Janine Azevedo – efetivo e Wilson 
José – suplente. O participante Antônio Carlos denunciou o uso de ambulância para fins 
políticos do um candidato a deputado, morador da região Nordeste. O presidente do 
CMS/BH, Robson Itamar falou que a mesa vai analisar o documento e depois irá 
encaminha-lo à Assessoria Jurídica da SMSA para avaliação da denúncia. A conselheira 
Maria Amélia leu um documento da Comissão de Acompanhamento da Municpalização 
da UAPU Leste, que se reuniu no dia 08/08/06, e solicitou que a mesa diretora do 
CMS/BH encaminhe a FHEMIG a reivindicação de algumas melhorias na UAPU Leste, 
como a reforma do telhado, retirada do mofo no teto e das paredes, retirada urgente do 
arquivo morto, papelão e equipamentos sucateados, que estão ocupando espaço na 
unidade, que já é pequena em relação às necessidades da demanda. Estiveram 
presentes: Antônio Francisco da Silva, 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, Marta Auxiliadora Ferreira Reis, 
Nilton César Rodrigues, Raimunda Nélia Moraes Andrade, Raquel Álvares da Silva 
Campos, Roberto dos Santos, Robson Itamar da Silva, Romélia Rodrigues Lima, 
Carmelita Aparecida dos Santos, William Carlos de Oliveira, Jorge Portela, Maria 
Gabriela, Cláudia Viana de Andrade, Ivani Fernandes de Mello, Evaristo Garcia de Mattos, 
Sérgio Hirle de Souza, Cleide Alves Siqueira, Nélida Heraide dos Santos, Wilson José de 
Oliveira, Rosemary Baêta, Túlio Zulato Neto, Valdir Matos de Lima, Vinícius Rodarte da 
Silva, Wânia Regina do Carmo Soares, Jadir Martins, João Batista Mariano, Renato César 
Ferreira,  Ivanete Soares de Oliveira, José Coelho dos Santos. Justificaram: Anadil 
Benedita Ruhnau, Leonardo Costa Barbosa, Sebastião Ferreira Bastos, Simone Dutra 
Lucas, Tânia Mara Assis Lima, Wilson Alves de Resende. Às 17h35, 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, 10 de agosto de 2006. JOM/vlda 


