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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2005, NO AUDITÓRIO DA SMSA, 
AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e cinco, foi realizada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h40 pelo presidente do CMS/BH, 
Cléber das Dores com a leitura de pauta: 1 - Informes Gerais; 2 - Sistema de Urgência de Belo 
Horizonte; 3 - Assuntos Gerais. O participante Flávio cobrou da SMSA o projeto  de controle 
populacional de cães e gatos, aprovado pelo CMS/BH. O conselheiro Paulão falou da falta de 
medicamentos e de profissionais nas unidades de saúde. O conselheiro honorário Evaristo Garcia 
também falou da falta de medicamentos nas unidades de saúde. A conselheira Claudete elogiou a 
equipe que coordenou a Conferência Municipal de Gestão do Trabalho, o resgate do Corpo de 
Bombeiros e reclamou do atendimento do SAMU. O conselheiro Manoel falou sobre os cães que 
estão doentes nas ruas do Barreiro e sugeriu que a discussão seja encaminhada para a CTCA. 
Falou também sobre da falta de medicamentos nas unidades de saúde de Belo Horizonte. A 
conselheira Romélia solicitou que seja verificado se a Portaria da Ministério da Saúde que 
regulamenta as cirurgias de  estômago foi revogada pelo Ministério da Saúde ou não. O 
participante Geraldo disse que foi eleito membro do Conselho de Saúde do Hospital da Baleia, 
representando a regional Leste. A conselheira Maria Amélia informou que no dia 13/12/05, 
aconteceu a reunião do CODISAL e no dia 14/12/05, ocorreu a  reunião do Conselho de Saúde do 
Hospital da Baleia. Cobrou da SMSA, juntamente com a conselheira Rosalina Fernandes, o 
projeto de controle populacional de cães de gatos, aprovado pelo CMS/BH. Rosalina cobrou da 1ª 
secretária do CMS/BH, Regina Lemos a resposta sobre a questão da Portaria 1.635, que destina 
recursos para os hospitais filantrópicos, que tem contrato ou convênio com o SUS. Solicitou  
também da mesa diretora do CMS/BH, informações sobre a criação do Conselho de Saúde do 
Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e diz que, além dos recursos financeiros de já dispõe, as 
Santas Casas agora irão receber uma parte dos recursos arrecadados pela Timemania, loteria 
aprovada pelo Congresso Nacional que visa ajudar os clubes de futebol. O 2º secretário do 
CMS/BH, Willer Marcos esclareceu que foi aprovada a composição de uma comissão para formar 
o Conselho de Hospital da Santa Casa, mas ninguém se propôs a participar. O conselheiro Valdir 
disse que deseja participar do Conselho Local de Saúde do Hospital Santa Casa e falou sobre a 
falta de medicamentos, comentando que o sistema de distribuição está falido. Disse que é preciso 
melhorar este sistema de dispensação de medicamentos e que o Conselho precisa encontrar uma 
solução para este problema. O conselheiro Humberto pediu que o transporte de Hemodiálise seja 
discutido no CMS/BH e cobrou infra-estrutura para a Secretaria Executiva do CODISANE e para o 
Laboratório da UPA Nordeste. O conselheiro Sebastião Bastos informou que no dia 19/12/05, na 
Câmara Municipal de BH, acontecerá uma discussão sobre a contratação dos ACS pela SMSA. A 
participante Terezinha Rocha perguntou porque alguns exames não são realizados pelo SUS. O 
participante Wellington Bessa cobrou do secretário municipal de Saúde a infra-estrutura para a 
Secretaria Executiva do CODISAB e reclamou da falta de dezessete médicos nos centros de 
saúde da região do Barreiro. Informou ainda, sobre a visita ao Hospital Sofia Feldman e propôs 
que a SMSA construa uma casa de parto no Barreiro. O conselheiro José Carlos informou que 
protocolou um documento no CMS/BH, pedindo para pautar a discussão sobre os portadores de 
deficiências. O secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho criticou a privatização do SUS em BH 
no ano de 2005 e as emendas parlamentares. O conselheiro Hervécio agradeceu o carinho de 
todos e falou sobre sua saída do Conselho. O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos informou 
sobre a XXIII Plenária Nacional de Conselhos e do Seminário de Comunicação Nacional, 
realizados no início de dezembro/2005. O secretário municipal de Saúde, Helvécio Miranda 
informou que o projeto de Zoonoses não foi apresentado a ele. Na verdade o que houve, foi uma 
conversa com a mesa diretora do CMS/BH, onde o mesmo manifestou seu apoio. Disse que 
conversou com o Ministro da Saúde a respeito, sendo necessário formalizar o documento no 
Ministério. Sobre a EC29, disse que foram feitas várias manifestações pela aprovação, visto que a 
emenda está pronta para ser aprovada. Disse que não existe agenda no Congresso para 
discussão do tema. O governo tem duas posições. Os ministros Dilma Roussef e Saraiva Felipe 
são favoráveis a aprovação da EC29. Já o ministro Antônio Palocci é contra a EC29. Com relação 
aos ACS, não haverá interrupção do contrato. O Ministério da Saúde não acatará a decisão do 
Ministério Público do Trabalho a respeito da contratação dos ACS. Falou que alguns hospitais 
filantrópicos vão receber recursos financeiros diretamente, sem passar pelo FMS. Explicou que a 
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SMSA assumiu o transporte sanitário de pacientes portadores de doenças renais, na época em 
que ele assumiu a SMSA. Disse que apenas de dez a quinze unidades, não possuem médico da 
família e que a SMSA está bastante avançada na realização do novo concurso para médicos do 
PSF e de outras categorias profissionais. Sobre os medicamentos, pediu para que a mesa diretora 
do CMS/BH, paute no início de 2006 nas câmaras técnicas, a proposta de reorganização da 
Assistência Farmacêutica em BH. O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos apresentou o 
relatório de visitas dos conselheiros às Unidades Pronto Atendimento ( UPA's ) e hospitais de Belo 
Horizonte, nos meses de setembro/outubro e novembro/2005. A cópia do relatório foi entregue 
aos conselheiros presentes. Em seguida, o secretário municipal de Saúde, Helvécio Miranda 
informou que convidou para a reunião o comitê gestor de urgências de Belo Horizonte e explicou 
que a representação da FHEMIG não compareceu, devido a reunião agendada anteriormente. 
Informou que a SMSA realizou uma pesquisa com a população de Belo Horizonte sobre o sistema 
de urgência, e os usuários consideraram o atendimento bom. Disse que mesmo com a 
implantação do SAMU, existem problemas, mas estão sendo traçadas estratégias que visam a 
melhora do sistema. Isso é uma conquista do ponto de vista da assistência. Foram abertas as 
UPA’s 24h na Pampulha e Nordeste e a reforma das UPA’s Pampulha e Norte, acompanhadas da 
construção das UPA’s Barreiro e Oeste e da criação da UPA Centro-Sul, prevista para o prédio do 
Cardiominas. A construção da nova UPA de Venda Nova acontecerá em breve. Falou ainda que 
haverá a expansão do Pronto Atendimento no Hospital das Clínicas, com mais vinte e oito leitos 
clínicos, leitos de retaguarda na Santa Casa e intervenção no HPS. Falou da necessidade que o 
Hospital de Venda Nova funcione e dos problemas nos pedidos de internações nas UPA’s. Citou 
alguns problemas como transporte, alimentação e lotação de servidores. Informou que será feito 
um concurso para servidores das UPA’s e a ampliação da capacitação de profissionais e 
condições de trabalho. Falou da implantação da hospitalidade noturna nos CERSAM’s, sobre a 
assistência obstétrica na região metropolitana e dos esforços para ampliação da maternidade de 
Contagem e abertura da maternidade de Ibirité, juntamente com a construção da UPA em 
Vespasiano e Santa Luzia. Em seguida, a gerente do SAMU, Carolina fez a apresentação, através 
de data-show, do funcionamento dos serviços de urgência em BH. O tenente coronel do Corpo de 
Bombeiros, Matozail Martins explicou o que é Resgate em Minas Gerais, falou sobre a experiência 
brasileira e informou que o Corpo de Bombeiros terá suas viaturas inseridas no SUS. O presidente 
do CODISAB, Wellington Bessa solicitou o relatório do Hospital Santa Lúcia, sobre a baixa 
qualidade de atendimento e falou da falta de ônibus para a UPA Barreiro. O conselheiro Jorge 
Eustáquio elogiou o secretário e o Corpo de Bombeiros pelo serviço de atendimento às urgências 
na grande BH e o trabalho na medicina preventiva. O conselheiro Roberto criticou o SAMU, pois a 
comunicação é muito ruim, mas elogiou a parceria do 192 e 193. Cobrou também a 
municipalização da UAPU Leste. A conselheira Rosalina disse que o SAMU obteve grande avanço 
no governo Lula e a conselheira Claudete parabenizou o corpo de Bombeiros pelo trabalho 
realizado. Já o conselheiro Alcides informou que está em andamento a municipalização da UAPU 
Leste. O conselheiro João Pimenta falou da história do HPS e que o mesmo está dando sinais de 
colapso. Falta anestesista, recursos humanos, medicamentos etc. Criticou os anestesistas do 
HPS e perguntou se existe  projeto de recursos humanos no hospital. O 2º secretário do CMS-BH, 
Willer Marcos explicou que o Conselho não entrou na questão da gestão dos hospitais da rede 
FHEMIG e que a SMSA entendeu o relatório. O conselheiro Elson Violante falou da falta de 
profissionais médicos e que a questão não está sendo resolvida na ponta. Criticou as condições 
de trabalho, pois os médicos reclamam da relação com o gestor e alguns estão sendo agredidos. 
O conselheiro Wagner parabenizou a mesa diretora pelas visitas e defendeu a construção de 
unidades de saúde. O conselheiro honorário Evaristo Garcia falou da EC29, defendeu a 
seguridade social e disse que estamos precisando de sete UPA’s. A participante Terezinha Rocha 
perguntou pelas ambulâncias para atender os pacientes nos distritos. A participante Ana Maria 
agradeceu ao Conselho pela ética nas visitas às UPA’s em nome do grupo gerencial destas 
unidades. O participante Políbio falou sobre a parceria do SAMU com os pacientes de saúde 
mental, elogiando a iniciativa. A conselheira Maria Amélia cobrou a municipalização da UAPU 
Leste e o diagnóstico da comissão técnica da SMSA sobre a unidade e perguntou o motivo do 
fechamento do PA do Baleia. O participante Geraldo elogiou o SAMU e o Hospital Odilon Behrens. 
Disse que o SAMU atende muito mais que o Resgate do Corpo de Bombeiros. O secretário 
municipal de Saúde, Helvécio elogiou a forma como foram conduzidas as visitas do conselho às 
UPA’s. Disse que o pessoal da cidade de Caracas elogiou o sistema brasileiro. Falou sobre a 
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parceria entre a Secretaria Estadual da Defesa Social, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia 
Civil e Guarda Municipal e o SAMU. Apesar de todas as iniciativas, ainda existirão problemas a 
serem resolvidos. O que queremos é melhorar as informações do SAMU. Sobre a maternidade de 
Ibirité informou que a inauguração está prevista para fevereiro/2006. Disse também, que haverá 
um seminário sobre agendas de urgências em BH. A porta de entrada no SUS tem que ser estatal 
e disse estar muito preocupado com o Hospital da Baleia. Pediu o relatório contábil do hospital e 
informou que recebeu o relatório do UAPU Leste, onde foram encontrados vários problemas. 
Disse que quer ter uma garantia financeira quanto a UAPU Leste pelo Estado. Informou que será 
implantada uma UPA na cidade de Ibirité e que os prefeitos querem a regulamentação da EC-29 e 
os governos estaduais não. O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos informou que no dia 
22/12/2005, acontecerá a plenária de Inter Conselhos Municipal, Distrital e Local de Saúde, na 
Faculdade de Medicina – UFMG, de 9 às 12h. O secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho fez 
a leitura das propostas sendo: Proposta 1 – redimensionamento da força de trabalho do SUS, dos 
funcionários da urgência e emergência; 2 – melhores condições de trabalho e salário; 3- pró 
municipalização do UAPU Leste, após levantamentos das suas necessidades; 4 – que o CMS/BH 
cobre da FHEMIG a melhoria dos hospitais da FHEMIG. O conselheiro Wagner não concordou 
com a votação no final das reuniões.  Disse que deve ser feito um ofício ao CES criticando o 
acompanhamento do processo de municipalização do UAPU Leste. A conselheira Maria 
Terezinha falou que este assunto deve ser discutido nas câmaras técnicas. O 2º secretário do 
CMS/BH, Willer Marcos propôs chamar os conselhos da região metropolitana para discutir a 
questão da urgência emergência; pedir padronização das UPA’s; realização imediata de concurso 
público; visita ao SAMU; discussão sobre as condições de trabalho dos servidores das UPA’s. O 
2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos reforçou o colegiado dos conselhos metropolitanos. O 
secretário geral do CMS/BH, Paulo Carvalho propôs fazer documento ao governador, ao 
secretário de estado da Saúde, a presidência da FHEMIG pedindo a municipalização da UAPU 
Leste. O conselheiro Hervécio disse que a discussão sobre a UAPU Leste deve ser discutido nas 
câmaras técnicas e a mesa dever interferir na questão da perícia médica no HOB para os 
acidentados. Após vários questionamentos, não foi aprovada nenhuma propostas. Estiveram 
presentes: Claudete Liz de Almeida, Elson Violante, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, 
Humberto Castro Sampaio, João Pimenta Freire Filho, Jorge Eustáquio Ferreira, Luís Moraes 
Resende, Maria Amélia Souza Costa, Marta Auxiliadora Ferreira Reis, Paulo Roberto Venâncio 
Carvalho, Rosângela de Fátima Rocha Ribeiro, Wagner Francisco Alves Pereira, Hervécio Cruz, 
José Carlos Lássi Caldeira, Susana Maria Moreira Rates, José Laerte de Castro, Alcides Pereira 
de Souza, Jorge Portela, Maria Terezinha Souza Assis, Paulo Augusto dos Santos, Wânia Regina 
C. Soares, Ivo de Oliveira Lopes, Regina Helena Lemos Pereira Silva, Roberto dos Santos, 
Romeu Pires de Araújo, Rosalina Francisca Fernandes, Rosemary Baêta,  Valdir Matos de Lima, 
Willer Marcos Ferreira, Orlando Ferreira Martins, Sebastião Ferreira Bastos, Romélia Rodrigues 
Lima, Wilson Alves de Resende. Justificaram: Alcione Maria Diniz, Andréa Hermógenes Martins,  
Fátima Regina Fonseca Lima, Eliana Silva de Jesus, Sandra Maria dos Santos, Rady Eddy 
Gilgliolis Silva, Terezinha Salete Braga Silva, Maria Eliza Vasconcelos. Às 19h33, 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, 15 de dezembro de 2005. JOM/vlda 


