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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 10 2 
DE NOVEMBRO DE 2011, NO PLENÁRIO CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, 3 
SITUADO NA AVENIDA AFONO PENA, 2336, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS. 4 
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e onze, foi realizada a Centésima 5 
Nonagésima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo 6 
Horizonte. Foi iniciada a reunião ás 14h15 pela Secretária Geral do Conselho Angela 7 
Eulália dos Santos justificando a ausência do Presidente do conselho Cléber das Dores 8 
de Jesus, em seguida com a leitura da pauta, Informes gerais; Abertura e verificação do 9 
número de conselheiros presentes para início da reunião; Apresentação e apreciação do 10 
Relatório Financeiro / Orçamentário do Hospital Municipal Odilon Berhens, período 11 
janeiro à agosto de 2011; Apresentação e apreciação da Proposta Orçamentária para o 12 
exercício de 2012 do Hospital Municipal Odilon Berhens; Indicação para representação 13 
dos conselheiros nas seguintes instituições: Comitês de Ética e Pesquisa – Faculdade de 14 
Ensino Administrativo (FEAD), Acompanhamento de Contratos da SMSA – Centro 15 
Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI) (dois representantes);  Alberto Cavalcanti 16 
(2º representante); Hospital da Baleia (2º representante), Hospital Eduardo de Menezes 17 
(2º representante); Hospital Evangélico (2º representante); Felício Rocho (2º 18 
representante); Hospital Galba Veloso (dois representantes); Júlia Kubitscheck (2º 19 
representante); Hospital João Paulo II (2º representante); Hospital João XXIII (2º 20 
representante); Hospital Madre Teresa (2º representante); Hospital Luxemburgo/ Mário 21 
Pena (2º representante); Hospital Odilon Berhens (2º representante); Hospital São 22 
Francisco de Assis (2º representante); Hospital Universitário São José (2º representante); 23 
Instituto Raul Soares (2º representante); Maternidade Odete Valadares (2º 24 
representante); Conselhos Hospitalares – Hospital João Paulo II (2º representante); 25 
Hospital da Baleia (2º representante); Hospital Alberto Cavalcanti (2º representante); 26 
Hospital Júlia Kubitschek (2º representante); Hospital Galba Veloso (2º representante) ; 27 
Hospital das Clínicas (dois representantes)  ; Assuntos Gerais. Logo após abrindo para 28 
informes dos conselheiros municipais de saúde, o conselheiro municipal de saúde Wilton 29 
Rodrigues, informou sobre o projeto de adesão de 1.000 (mil) leitos 100% (cem por 30 
cento) SUS na Santa Casa, informou que foi inaugurado no dia 07/11/2011, mais 40 31 
(quarenta) leitos para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) adulto pós operatório, 32 
sendo assim o projeto já está em 1.041(mil e quarenta e um) leitos que estava previsto 33 
para entregar no ano de 2012, 1.085 (mil e oitenta e cinco). Foi solicitado mais um 34 
usuário para compor a Mesa convidou o conselheiro municipal de saúde Aurinho Ferreira 35 
de Mattos do segmento de usuários. A conselheira municipal de saúde Claudete Liz de 36 
Almeida, informou do I Seminário de Desospitalização no Hospital Odilon Berhens que 37 
será realizado no dia 24/11 de 8h ás 13h. Informou que participou do comitê de ética e 38 
pesquisa do referido hospital, mas pela primeira fez não houve quórum, pois os dois 39 
médicos estavam no bloco cirúrgico. Informou que teve eleição da Mesa Diretora do 40 
Conselho Local do Hospital das Clínicas. O conselheiro municipal de saúde Ivan Mateus 41 
Dutra, informou que no dia 29/11 às 14h, será realizado no Conselho Local do Hospital 42 
São Francisco eleição para nova gestão. Informou que está faltando a indicação das 43 
regionais, Pampulha, Centro-Sul e Venda Nova. O conselheiro municipal de saúde José 44 
Brandão Maia, informou que no Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, 45 
Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social (SINTSPREV) aconteceu mais uma 46 
rodada de discussão da primavera da saúde, com a presença de apenas sete 47 
conselheiros, enfatizando a importância do assunto que desde 2000 discute esta questão 48 
sem nenhum avanço. Wilton Rodrigues informou que hoje começou a 1ª Conferência 49 
Nacional Sobre Controle Social, por este motivo muitos conselheiros faltaram. Angela 50 
Eulália justifica a ausência das conselheiras municipais de saúde Lúcia Ferreira Passos e 51 
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Sandra Maria dos Santos. Informou que a conselheira municipal de saúde Maria das 52 
Graças Souza Vieira solicitou que fosse repassado para a plenária sobre o Comitê de 53 
ética e pesquisa do Hospital São José ela colocou a necessidade, da decisão de um 54 
projeto e solicitaram que o conselho encaminhe mais dois representantes para a 55 
realização desta pesquisa, solicitou que os interessados encaminhassem nome e 56 
telefone, que quando for acontecer esta reunião, a mesma os informará. Sobre a reunião 57 
da Primavera à Saúde, informou que está tendo participação efetiva do Conselho 58 
Estadual de Saúde de Contagem. Informou e no dia 22/11, ás 14h, no pátio da 59 
Assembléia Legislativa, acontecerá o lançamento do Fórum de Defesa da Saúde, 60 
fazendo uma grande mobilização. O conselheiro municipal de saúde Andre Cristiano dos 61 
Santos, solicitou que os colegas do centro de saúde Padre Fernando de Melo na regional 62 
Nordeste estão assustados com a violência, fica próximo ao anel rodoviário, com vários 63 
assaltos e não tem estacionamento. Informou vários assaltos que aconteceu no referido 64 
centro de saúde. Falou que a guarda municipal não fica o tempo todo na unidade, os 65 
trabalhadores gostaria que tivesse monitoramento por câmara, na área externa da 66 
unidade, que o guarda permaneça até o fim do expediente, que seja alterado o horário de 67 
funcionamento do centro de saúde para às 18h e verificar a possibilidade de organizar 68 
um estacionamento para os funcionários. Informou também que em diversas vezes trouxe 69 
a situação dos hospitais que presta serviço para o SUS. Informou que se o Hospital Julia 70 
Kubitschek continuar da forma que está para fechar se continuar da mesma forma. 71 
Informou que o hospital contava com 25 (vinte e cinco) médicos, mas agora são apenas 72 
14 (quatorze). Teria que ter 3 médicos por plantão a apenas um,  sala de parto, CTI, 73 
alojamento conjunto e enfermaria, a PBH tentou fazer a contratação mais não teve 74 
adesão de nenhum para o referido hospital, a FHEMIG falou que não tem como fazer 75 
mais nada, pois está com falta de médico no mercado, e mais uma vez quem irá sofrer as 76 
conseqüências e a população. Estão tentando fazer uma negociação, ou continuam do 77 
jeito que está, transferência, ou possibilidade de demissão coletiva, até janeiro do 78 
próximo ano. Wilton Rodrigues informou que o conselho não está alheio aos problemas 79 
do hospital, que ontem na Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização foi 80 
pautado o referido hospital e seus encaminhamentos foram solicitados. O conselheiro 81 
municipal de saúde Valdir Matos de Lima, falou que nunca viu todos os conselheiros 82 
presentes na reunião, em seu ponto de vista acha que para muitos seria um status. Falou 83 
que a FHEMIG é muito complicada, falou que o conselho tem que fazer uma proposta 84 
bem elaborada, juntamente com o conselho estadual, para tirarem o poder da FHEMIG. A 85 
conselheira municipal de saúde Valéria de Almeida Rocha Ferreira, informou que é 86 
representante do Comitê de ética e Pesquisa do Hospital Eduardo de Menezes e 87 
informou as demandas, questionou se devem ser repassados em plenária os projetos 88 
discutidos nos comitês. Informou que a Câmara Técnica de Comunicação a indicou para 89 
participar da Mesa do Diálogo Temático que será realizada no dia 01/12, das 16h ás 19h, 90 
com o tema Comunicação e Informação à saúde, uma exposição de 20 (vinte) minutos na 91 
Conferência Nacional de Saúde. Solicitou que a Mesa a instruísse o que deveria ser 92 
abordado na palestra para representar o conselho. Solicitou que as indicações seja o 93 
primeiro ponto de pauta, pois há meses que esta solicitando e nunca é preenchida todas  94 
as vagas. Falou que está preocupada com a Comissão Especial de Trabalho, pois os 95 
membros não estão comparecendo, não está tendo quórum para os encaminhamentos, 96 
solicitou que o plenário desse o aval para da os procedimentos nas reuniões mesmo sem 97 
quórum. Comentou que de acordo com o regimento as câmaras técnicas são criadas para 98 
dar subsídios ao plenário, em seu ponto de vista, as câmaras técnicas mandam o parecer 99 
mas fica sem subsídios para discutir, questionou a ética de coordenadores de câmara 100 
técnica ser da Mesa, solicitou que o plenário faça esta reflexão e solicita que seja 101 
discutido. Informou que o conselho distrital foi solicitado para participar da seleção de 102 
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gerentes do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Venda Nova, nesta seleção 103 
participaram dois funcionários que eram da Benevolência da Prefeitura Municipal de Belo 104 
Horizonte (BEPREM) e uma gerente de unidade de saúde. Relatou que Totó Teixeira que 105 
se titula como diretor da BEPREM, deu posse ao gerente que era antigo funcionário da 106 
BEPREM, desconsiderando os tramites, e ordenou que o CEO fosse fechado no dia 11 107 
para dar uma festa para os funcionários, cancelando todas as consultas. Informou que 108 
convocou todos os envolvidos, para verificação e o conselho aprovou um ato de repúdio 109 
que fosse encaminhado. Informou que depois, a gerente que passou na seleção tomou 110 
posse, mas estão com problemas com os trabalhadores. Informou que a ata foi 111 
encaminhada para a promotoria pública e solicitou que o conselho acompanhe o tramite. 112 
Informou também que solicitou a mesa diretora que fosse revisto o contrato BH BUS e o 113 
extrato dos cartões, foi repassado para a mesma, apenas o que é destinado a ela, e 114 
constatou que só durante este período, está faltando mais de 1000 (mil) créditos que não 115 
foi recebido, falou que tem pessoas que estão recebendo muito e outros poucos, então 116 
novamente solicitou que seja feito um levantamento da gestão com o relatório do cartão 117 
de conselheiros para a plenária. O conselheiro municipal de saúde Welson Alexandre 118 
Santos, sugeriu que as câmaras técnicas tenham um espaço privilegiado para divulgar os 119 
trabalhos, na plenária e no jornal. Informou que ouve um problema no conselho com o 120 
ressarcimento do fundo municipal de saúde para a viagem a Brasília, informou que 121 
ocorreram vários erros e ele depositou na conta da conselheira municipal de saúde 122 
Rejane Totti, ele a procurou e solicitou que ela devolvesse para ele devolver aos cofres 123 
públicos, explicou então o motivo de ainda não ter feito o ressarcimento. Informou que a 124 
câmara técnica teve uma atividade de manhã e fez uma visita na UPA Venda Nova, o 125 
quantitativo de funcionários na UPA é muito pequeno, ressaltou que a pediatria tinha 126 
apenas um médico para 10 (dez) crianças, que estavam no soro. Falou que esta questão 127 
já tinha passado pela câmara técnica, mas o problema ainda não foi resolvido. Falou que 128 
a estrutura é boa, mas faltam profissionais. Informou que a câmara técnica fez uma 129 
reunião pautando concurso público, pois da forma que vai fazer, não vai resolver o 130 
problema. Informou que os trabalhadores da saúde fez uma manifestação em relação a 131 
aposentadoria, e com isso alguma unidades tiveram prejuízo. Perguntou porque chegou 132 
uma cafeteira com capacidade para 20 (vinte) litros de café, queria mais explicações. 133 
Falou das denúncias que estão tendo na mídia, falou que ONG tem que sobreviver com o 134 
próprio recurso. Falou a respeito da lei seca, em seu ponto de vista acha que o conselho 135 
tem que fazer uma discussão no que cabe a saúde, pois o importante sempre é a 136 
preservação da vida. Falou da violência nas unidades de saúde, pois não podemos ficar 137 
refém da população local. A conselheira municipal de saúde Maria Cândida de Lélis 138 
Moreira, falou que a questão do centro de saúde Padre Fernando é muito séria, e já teve 139 
intervenção do conselho, está solicitando novamente pela gravidade. Falou da UPA 140 
Nordeste que foi até notícia de jornal, convidou o conselho para comparecer na reunião, 141 
pois estão reivindicando o terreno da UPA para academia da cidade. Informou que no dia 142 
19/11 no centro de saúde Gentil Gomes será realizado um evento de 8 ás 17h sobre a 143 
saúde do homem, onde aconteceram várias atividades. Angela Eulália informou que os 144 
representantes que vieram apresentar o relatório financeiro do Hospital Odilon Behrens 145 
chegaram, mas como não tem quórum, não poderão fazer a apreciação e será remarcada 146 
uma nova data. A convidada Nilza representado a rede FHEMIG, solicitou 147 
esclarecimentos pois a rede FHEMIG foi muito citada, falou da dificuldade esclarecendo 148 
que a mesma já avançou muito, antes era muito difícil a negociação, e isto foi um avanço 149 
para o município. Hoje a FHEMIG se sente parceira dos conselhos, a contratualização já 150 
existe desde 2005. Em seu ponto de vista, acha importante que os conselheiros 151 
conheçam o trabalho da rede citada, pois de quinze unidades contratadas, nove são da 152 
FHEMIG. Angela Eulália informou que a câmara técnica de controle, avaliação está com 153 
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uma demanda com algumas propostas e falou que vão estar viabilizando. O conselheiro 154 
municipal de saúde Rubens Ribeiro Leite, falou da importância da mudança de gestão, 155 
falou que deveria ser criada uma comissão. O conselheiro municipal de saúde Marcos 156 
José Mendes de Carvalho em resposta aos questionamentos dos conselheiros informou 157 
que esta organizando a questão dos conselheiros terem acesso ao prédio sem o crachá 158 
de visitantes, solicitou que seja formalizada esta solicitação para ter o de acordo para 159 
encaminhar para a portaria. Informou que a BEPREM continua existindo, mas as 160 
unidades assistenciais de saúde bucal, falou que foi encaminhado para corregedoria 161 
para apuração dos fatos. Em relação aos cartões BH BUS precisam mesmo serem 162 
averiguados, pois é o conselho que solicita o quantitativo de crédito, esclareceu que 163 
algumas vezes teve problema com o repasse, esclareceu que teve uma reunião no qual 164 
foi determinado que o crédito depositado tem que ser utilizado, não é acumulativo, falou 165 
que tem resolução e avaliar, pois teve participação da auditoria, com base no documento 166 
abrir uma discussão. Em questão da cafeteira, não sabia vai procurar saber para 167 
responder. Sobre a rede FHEMIG, informou que existe em vários municípios e tem que 168 
ser uma discussão mais ampla, pois se a unidade é munipalizada, tem outros custos. A 169 
conselheira municipal de saúde Angela de Assis Maia Moura, informou que ocorreu 170 
reunião no conselho distrital da norte e que a gerente do distrito foi questionada sobre as 171 
cafeteiras, mas a mesma não soube responder também, ressaltou a gravidade do 172 
problema, pois foi encaminhada uma cafeteira que não é barata e para todas unidades. 173 
Marcos Mendes de Carvalho falou que vai apurar, e explicou que tem processos 174 
licitatórios que ficam parados muito tempo, e que pode ser o caso, mas será apurado. 175 
Welson Alexandre, informou que acompanha o contrato da santa casa 100% SUS, e 176 
informou que como a santa casa não conseguiu cumprir todo o programa, será repassado 177 
o valor parcial, pois ficou uma parte dos andares para serem concluídos. Wilton 178 
Rodrigues esclarecendo Valéria em questão da coordenação das câmaras técnicas, falou 179 
que pensou em repassar o cargo de coordenação para outro membro, mas os mesmos 180 
solicitou que ele continuasse. Em questão da ética não vê problema algum, as decisões 181 
são democráticas. Valéria de Almeida esclareceu que não é falta de ética da pessoa, 182 
mais muitas vezes os conselheiros ficam receoso de votar contra os pareceres quando é 183 
assinado por algum integrante da mesa diretora. Angela Eulália fica triste em saber disto, 184 
pois o conselheiro está sem a convicção do que vem fazer no conselho, pois quem sabe 185 
o seu papel não vai ficar constrangido com esta situação. Passando para o próximo ponto 186 
de pauta para as representações, esclareceu que a a conselheira municipal de saúde 187 
Valdelice de Moura, não se disponibiliza para representar o conselho no Galba Veloso. 188 
Valéria de Almeida se disponibilizou para compor o Comitê de ética e pesquisa da 189 
Faculdade de Ensino Administrativo (FEAD). Foi levantada a questão de apenas usuário 190 
poder compor o comitê de ética e pesquisa, foi esclarecido pelo o convidado Willer 191 
Marcos Ferreira que no comitê o conselheiro irá compor como usuário, não que ele tem 192 
que ser usuário no conselho. Welson esclareceu que o conselho está colocando um 193 
representante, deixando claro perde um pouco esta paridade. Colocando em pauta para 194 
manifestarem os representantes para o comitê de ética e pesquisa para Faculdade de 195 
Ensino Administrativo Valéria de Almeida Rocha Ferreira. Para acompanhamento de 196 
contrato Hospital São Francisco Inês de Oliveira Costa, Valdelice de Moura para Hospital 197 
São José. Para conselhos hospitalares na Baleia Ana Maria de Jesus. João Paulo II 198 
Maura de Lourdes Canella. Angela informou que para próxima reunião solicitará que seja 199 
o primeiro ponto de pauta a representações do conselho. Willer Marcos em proposta de 200 
caminhamento propõe para fazer obrigatório a participação dos conselheiros no 201 
acompanhamento de contrato. Welson ressaltou a importância da responsabilidade, pois 202 
reclamar é muito fácil, mas quando tem a oportunidade de participar para cobrar, não 203 
participa, falou também da importância também de se dispor, mas comparecer as 204 



 

5 

reuniões. Marcos José esclareceu que gestor não poderia acompanhar contratos, pois 205 
estarão fiscalizando eles própios. Wilton Rodrigues informou que o mesmo problema com 206 
representação do municipal, está acontecendo também nos distritos. A conselheira 207 
municipal de saúde Marta Auxiliadora Ferreira Reis, informou que está com o mesmo 208 
problema no Hospital das Clínicas, informou que a eleição aconteceu na terça-feira 209 
passada, e o conselho do Barreiro participou do seminário com a nova composição da 210 
Mesa, aonde foi decidido ter representações de três regionais mais próxima dos Hospital, 211 
então ficaria a leste, centro-sul e  Oeste. Informou que os conselhos hospitalares estão 212 
esvaziados. Marta Auxiliadora se disponibiliza para representar o conselho municipal no 213 
conselho do Hospital Alberto Cavalcanti. Valéria de Almeida propôs que cada conselheiro 214 
municipal fosse responsável por um hospital, para representar tudo no hospital, pois 215 
assim vai ter um padrinho. José Maia fala que a idéia é boa, mais não irá funcionar, falou 216 
que não teve resposta do levantamento dos conselheiros que não estão acompanhando 217 
as câmaras técnicas. Welson Alexandre falou que cobrou da gestão, pois cabe a 218 
gerência de regulação informar o andamento de cada contrato. Falou da importância da 219 
discussão. Solicitou que a regulação comparece em plenário para esclarecimentos para 220 
pautar. Solicitou que comece a vigorar onde se fala da falta dos conselheiros em 221 
plenária. Angela solicita os nomes dos interessados para participarem do I Seminário de 222 
Desospitalização: Wilton Rodrigues, Angela Maia, Inês, Welson Alexandre, Adi dos 223 
Santos, Ana Maria de Jesus, Aurinho de Matos, Nilza, Angela Eulália e Valdir Matos de 224 
Lima. Angela Eulália informou que a representação do SINDIBEL ficará da seguinte 225 
forma: Efetivo: Welson Alexandre Santos, suplente: Inês de Oliveira Costa, efetiva: 226 
Angela de Assis Maia Moura, suplente: Maria Cândida de Lélis Moreira. Estiveram 227 
presentes: Adi dos Santos, Aurinho de Matos, Ana Maria de Jesus, Angela Eulália dos 228 
Santos, Angela Maria Maia Moura, Andre Christiano dos Santos, Claudete Liz de 229 
Almeida, Cícero Luiz Camargos, Enildo Calixto Louback, Ivan Matheus Dutra, Inês de 230 
Oliveira Costa, Jorge Ribeiro Nascimento Marques, José Brandão Maia, Maura de 231 
Lourdes, Maria Cândida de Lélis Moreira, Rubens Ribeiro Leite, Walter Agostino da Silva 232 
e Wilton Rodrigues. Justificaram: Adolpho Von Randow Neto, Ana Maria Caldeira de 233 
Oliveira, Carmem Aparecida Silva de Assis, Cleide Alves Siqueira, Cléber das Dores de 234 
Jesus, Ederson Alves da Silva, Heliana Conceição de Moura, Heloysa Lino Vaz 235 
Despinoy, Helenice Luisa Soares, Lúcia Ferreira Passos, Maria das Graças Souza Vieira, 236 
Marcos José Mendes de Carvalho, Martha Auxiliadora Ferreira Reis, Marcelo Gouvea 237 
Teixeira, Márcia de Faria de Moraes Silva, Maria Inês Ribeiro de Oliveira, Oswaldo 238 
Romualdo de Paula Filho, Paulo César Machado Pereira, Rosimeire Rodrigues de Souza, 239 
Rui Moreira, Sandra Maria dos Santos, Sângela Márcia Hilariano, Vanessa Maria Lopes 240 
Wilke, Wallace Medeiros Xavier Valdelice de Moura, Valdir Matos de Lima, Valéria 241 
Almeida Rocha Ferreira, Welson Alexandre dos Santos, Maria Teresa de Oliveira, Rui 242 
Moreira e Rickier da Silva Pereira. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi encerrada 243 
às 17h, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pela 244 
presidente e pelo Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 245 
10 de novembro de 2011. FBGR         246 


