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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2006, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: 
AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e seis, foi realizada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h pelo presidente do CMS/BH, 
Robson Itamar, com a leitura de pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Apreciação e votação da proposta 
de ata das reuniões ordinária e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde, realizadas nos 
dias 10/08, 24/08 e 31/08/2006; 3 - Auditoria Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde; 4 - 
Apresentação das atividades realizadas pela Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na 
sua Relação com os Animais; 5 - Apresentação, apreciação e votação da Proposta Orçamentária 
do Hospital Odilon Behrens, para o exercício financeiro de 2007; 6 - Assuntos gerais: escolha da 
representação do CMS/BH para: a) Grupo de Trabalho e Humanização – dois usuários e um 
trabalhador; b) VI Congresso Brasileiro de Prevenção às DST/AIDS/2006 – quatro representantes; 
c) Comissão de Serviço de Hospitalidade Noturna; d) Comissão Municipal de DST/AIDS – 
substituição do conselheiro Vinícius; e) Referendar a participação da ex-conselheira Rosalina 
Fernandes na Comissão de Doulas. Foi deliberado pelo plenário que não seria aberto, naquele 
momento da reunião, espaço para os informes dos conselheiros e participantes, para dar início, 
diretamente, à apresentação do Relatório de Auditoria. A gerente de Auditoria Assistencial da 
SMSA, Maria das Graças Fialho explicou rapidamente quais foram as atividades, calendários e 
acompanhamentos realizados pela gerência de Auditoria. Informou que foi solicitado pela CTCA, o 
significado das siglas constantes no relatório/ativador de auditoria. Em seguida, A conselheira 
Wânia fez a leitura do parecer: “ A Câmara Técnica de Controle e Avaliação do Conselho 
Municipal de Saúde, reunido no dia 08/08/2006, após análise das informações apresentados pela 
Gerência de Auditoria Assistencial, acerca das auditorias procedidas pela SMSA de janeiro a 
junho/2006, resolveu conforme suas atribuições emitir parecer favorável aos relatórios 
encaminhados a Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização. No entanto, a câmara 
técnica faz as seguintes recomendações: Que a gerente de Auditoria Assistencial, Drª Maria das 
Graças Fialho apresente ao plenário do CMS/BH, o relatório mais detalhado sobre as auditorias 
que especifique o ativador das auditorias e que sejam apresentados dados mais conclusivos 
referentes ao baixo índice de auditagem neste período. Solicitamos ainda que os documentos 
processados pela SMSA sejam feitos de forma a evidenciar o extenso significado das siglas. BH, 
22/08/2006”. Como não foi feita a apresentação do relatório, o plenário votou por não discutir o 
assunto, que, em outra ocasião será apresentado detalhadamente. A gerente de Auditoria 
Assistencial da SMSA, Maria das Graças sugeriu incluir os relatórios do 1º, 2º e 3º trimestre de 
2006, visto que os mesmos já foram  encaminhados ao CMS/BH. Em seguida o presidente do 
CMS/BH, colocou em votação as propostas de atas das reuniões ordinária e extraordinárias do 
CMS/BH, realizadas nos dias 10/08, 24/08 e 31/08/2006. As atas foram aprovadas com as 
retificações apresentadas pela conselheira Maria Amélia. O presidente do CMS/BH, Robson 
Itamar informou que representantes do Conselho de Resplendor estavam presentes nesta reunião 
e apresentou as novas conselheiras municipais de Saúde Cleuza, Lenir e Fabrina. A conselheira 
Ivanil perguntou aos representantes da SMSA presentes à reunião, se haverá vacina suficiente 
para Campanha de Vacinação contra a Rubéola, no sábado e se o Conselho irá acompanhar a 
campanha. Elogiou a realização da Plenária Interconselhos e do Seminário de Planejamento 
Estratégico, principalmente pela mobilização dos conselheiros. Propôs que a mesa diretora solicite 
ao CES a ampliação da participação do CMS/BH na Plenária Sudeste e cobrou da SMSA o 
encaminhamento das cópias do projeto de  Atenção Básica.  A secretária adjunta da SMSA, Maria 
do Carmo comentou o surto de Rubéola que tem ocorrido em vários estados do Brasil e fez um 
breve histórico da campanha de vacinação contra a Rubéola. Explicou também o motivo pelo qual 
a campanha será realizada no sábado e informou que foram disponibilizados seiscentas mil 
vacinas para imunizar de duzentas a trezentas mil pessoas. Pediu desculpas aos trabalhadores 
pela mobilização de última hora e solicitou a adesão de todos. Em seguida, passou para 
apresentação dos trabalhos da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua Relação 
com os Animais. A conselheira Maria Amélia explicou qual é o objetivo desta comissão e fez a 
leitura de um  documento sobre os direitos dos animais que fala da implantação dos centros de 
esterelização animal (cães, gatos machos e fêmeas). Foram apresentados slides sobre as 
atividades e trabalhos realizados pela comissão e vídeos sobre a cidade de Almirante Brown, na 
Argentina, onde a campanha de esterilização de cães e gatos e conscientização da população 
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tem sido satisfatória e sobre a  utilização de animais em experimentos veterinários, como a 
vivissecção. A secretária adjunta, Maria do Carmo esclareceu sobre o andamento do projeto de 
implantação do Centro de Controle de Zoonoses e a conscientização sobre a política de posse 
responsável. Devido a importância deste tema e ao pouco tempo disponível, o presidente do 
CMS/BH, Robson Itamar informou que um novo convite será feito à comissão para dar 
continuidade ao debate deste tema. Em seguida, passou para a apresentação da Proposta 
Orçamentária do HOB para o ano de 2007. A superintendente do HOB, Susana e a funcionária do 
hospital, Maria Helena apresentaram a proposta orçamentária através de data-show. A versão 
integral encaminhada ao CMS/BH, encontra-se disponível para consulta nos arquivos da 
Secretaria Executiva. Fonte: Recursos próprios -  R$41.287.202,00; Recursos do SUS – 
R$37.200.000,00; Receitas diversas – R$4.087.202,00; Tesouro Municipal – R$71.749.360,00; 
União – R$1.500.000,00; Estado – R$20.000,00; Total: R$114.556.562,00. Em seguida, a 
coordenadora da CTF, Ivanil fez a leitura do parecer: “A Câmara Técnica de Financiamento do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunida no dia 27/09/2006, para analisar a 
Proposta Orçamentária do Hospital Odilon Behrens, para o exercício financeiro de 2007, contou 
com as presenças da Superintendente do HOB, Susana Rates, do representante da Gerência 
Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde, Dimas Pereira Neto e a da Gerente 
de Contabilidade do HOB, Daniela Cardoso, além de doze conselheiros. Após a explanação e 
ampla discussão entre os pares, o documento foi aprovado por unanimidade com as seguintes 
recomendações: 1 - Que o CMS/BH amplie a discussão sobre a Emenda Constitucional 29, que 
garante o repasse de verbas para a saúde; 2 - Que o CMS/BH promova junto ao Conselho 
Estadual de Saúde de Minas Gerais uma discussão da Programação Pactuada Integrada (PPI)”. 
Falaram sobre o assunto os conselheiros e participantes: Renato, Evaristo Garcia, Paulo Venâncio 
e Claudete. Em seguida, o presidente do CMS/BH, Robson Itamar colocou em votação a Proposta 
Orçamentária do HOB para o ano de 2007, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a 2ª 
secretária do CMS/BH, Marta Auxiliadora deu início aos assuntos gerais. Primeiramente, foi 
votado se a ex-conselheira Rosalina Fernandes continuará representando o Conselho na 
Comissão Perinatal – Doulas. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a continuidade da 
participação da ex-conselheira na referida comissão. Para compor as comissões descritas no 
sexto ponto de pauta, foram escolhidos os seguintes conselheiros: Grupo de Trabalho e 
Humanização – usuários: Gislene e Valdir; trabalhador – Wânia Regina; VI Congresso de 
DST/AIDS – usuárias: Claudete e Giovana; trabalhadores – Jadir e Wilson José; Serviço 
Hospitalidade Noturna – Sérgio Augusto; Comissão DST/AIDS – Cleide Alves. O 1º secretário do 
CMS/BH, Túlio informou sobre o andamento da organização do curso de capacitação de 
conselheiros. O conselheiro Sebastião informou sobre a colocação da placa no Centro de Saúde 
Guarani, em homenagem aos conselheiros Sebastião e  Maria.  O conselheiro Valdir informou que 
entregou um documento à Secretaria Executiva do CMS/BH, solicitando informações da SMSA 
sobre as consultas de Proctologia. A conselheira Célia  falou sobre a vacinação de idosos e da 
necessidade de maior divulgação da campanha. O conselheiro Djalma agradeceu ao apoio que 
recebeu dos conselheiros na Plenária Interconselhos. Estiveram presentes: Anadil Benedita 
Ruhnau, Célia de Lélis Moreira, Claudete Liz de Almeida, Fátima Regina Fonseca Lima, Gislene 
Gonçalves dos Reis, João Batista Cunha, Lenir Aparecida Chaves, Magali Rodrigues Alves, Maria 
Amélia Sousa Costa, Maria Gabriela, Marta Auxiliadora Ferreira, Raimunda Nélia Moraes 
Andrade, Roberto dos Santos, Robson Itamar da Silva, Rosemary Baêta, Sebastião Ferreira 
Bastos, Túlio Zulato Neto, Valdir Matos de Lima, Wagner Francisco Alves Pereira, Wânia Regina 
C. Soares, Carmelita Aparecida dos Santos, Sérgio Augusto Alves de Oliveira, Wilson José de 
Oliveira, Maria do Carmo, Ivani Fernandes de Mello, Danielle Mara Dornelas Cruz, Evaristo Garcia 
de Matos, Djalma Silva, Cleuza Maria Fernandes, Sérgio Hirle de Souza, Paulo Augusto dos 
Santos, Cleide Alves Siqueira, Giovana Fraga, Ivanil Mandes Martins, Jadir Martins, Eunice Rocha 
Sena, João Batista Mariano, Renato César Ferreira, Ivanete Soares de Oliveira, José Coelho dos 
Santos. Justificaram: Geraldo José C. Ribeiro, Simone Dutra Lucas e Wellington Rosário Bessa. 
Às 18h05, 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, 19 de outubro de 2006. LPM 


