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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2002, NO AUDITÓRIO DA SMSA, 
AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dois, realizou-se a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Saúde, que teve início às 14:50 horas, pela presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Anadil Benedita Ruhnau, que iniciou fazendo a leitura da pauta: 1 - Informes; 
2 - Apreciação e aprovação do Regimento Interno da VII Conferência Municipal de Saúde de BH;  3 
-  Apreciação e aprovação de proposta de resolução  referente  ao Relatório Financeiro da 
Secretaria Municipal de Saúde; 4 - Formação da comissão de discussão das diretrizes para seleção 
de gerentes; 5 - Assuntos Gerais. Em seguida passa para os informes. A conselheira distrital de 
saúde Pampulha, Maria Josefina passou informes da comissão organizadora da conferência da 
cidade, dizendo que no dia 26/03/02, será a data limite para formatação ou seja aprovação do 
regulamento da conferência da cidade. O conselheiro Eni Carajá informou que o Conselho Nacional 
de Saúde já está aplicando o curso de capacitação de conselheiros. O conselheiro local de saúde 
da Vila Cemig, Renato denuncia que a casa alugada para a implantação do Programa de Saúde da 
Família na Vila Cemig, está sendo depredada por falta de um segurança no local e pede apoio do 
CMS/BH para solucionar o problema. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Evilázio Teubner faz 
uma explanação sobre a atual situação dos leitos do CTI em BH, dizendo que a Prefeitura está 
trabalhando para o aumento dos leitos de CTI. A presidente do CMS/BH, Anadil explica o motivo o 
qual não será discutido o segundo ponto de pauta, informando que a proposta de regimento da VII 
Conferência “não” ficou pronta, pois depende do fechamento da programação da conferência pela 
comissão organizadora. Em seu lugar pela urgência da discussão do tema passa para o terceiro 
ponto de pauta que é  apreciação e aprovação da proposta pactuada integrada da Epidemiologia e 
controle de doenças – PPI/ECD, referente ao ano 2002 do município de Belo Horizonte. Em 
seguida a gerente de Epidemiologia e Informação da SMSA, Celeste de Souza Rodrigues, apresenta 
a proposta: “ Programação pactuada integrada - Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de 
Doenças/ 2002 – 1 – Notificação – 1.1. Notificar casos de PFA: 1 caso por 100.000 hab menores de 
15 anos; 1.2. Realizar notificação negativa do sarampo: 80% das fontes notificantes 
semanalmente: Se considerarmos 128 unidades básicas: 102 unidades. Se considerarmos 128 
unidades básicas: 102 unidades. 1.3.  Realizar notificação negativa de PFA: 80% das fontes 
notificantes semanalmente; 1.4.  Notificar casos de sífilis congênita: 2 casos /1000 nascidos vivos. 
Se considerarmos 35.000 NV: 70 casos/ ano. 2) Investigação: 2.1. Realizar investigação 
epidemiológica dos casos notificados: realização de investigação epidemiológica de 80% dos casos 
de agravos de notificação de residentes no município. Estão excluídas: caxumba, coqueluche, 
hepatites não B e C, infecção pelo vírus HIV em gestantes e crianças expostas, esquistossomose, 
Chagas agudo e malária. Em situações de epidemias esta meta deverá ser reavaliada. 2.2. Realizar 
investigação oportuna de casos de DNC: 80% dos casos de residentes no município. Conforme 
acordado anteriormente, investigações e fechamento de casos serão feitos pelos municípios de 
residência, devido principalmente a atrasos na liberação de resultados de exames de laboratório. 
2.3. Realizar coleta adequada de fezes para casos de PFA: 80% dos casos por município de 
internação. 3) Diagnóstico laboratorial de confirmação de doenças de notificação compulsória: 3.1. 
Realizar diagnóstico laboratorial de doenças exantemáticas: 95% dos casos de residentes no 
município investigados laboratorialmente. 3.2. Realizar diagnóstico laboratorial de meningite 
bacteriana: 30% dos casos de meningites bacterianas diagnosticadas por laboratório ( látex, 
contraimunoeletroforese ou cultura); 3.3. Realizar diagnóstico laboratorial de raiva humana: 100% 
dos casos diagnosticados laboratorialmente pelo município de internação/ óbito. 6) Controle de 
doenças: 6.1. Diagnóstico e tratamento - 6.1.1. Curar casos novos de tuberculose: 85% dos casos 
novos identificados fechados como cura. 8) Monitorização de agravos de relevância 
epidemiológica: 8.1. Implantar/implementar a monitorização das doenças diarréicas agudas: 
implantação do programa; 8.2. Implantar/implementar a vigilância de DTA: implantação do 
programa; 8.4. Investigar óbitos maternos: 100% dos óbitos maternos declarados investigados. 
11) Alimentação e manutenção do Sistema de Informação - 11.1. SIM; 11.1.1. Realizar coleta de 
Declaração de Óbitos: registro de 90% dos óbitos estimados; 11.1.2. Realizar processamento da 
DO: 100% das DO processadas por local de ocorrência. Ressaltamos que no ano de 2001, foram 
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coletadas e processadas aproximadamente 6000 declarações de óbitos de residentes em outros 
municípios, sem que tenhamos recebido recursos adicionais. 11.1.3. Realizar envio regular de 
dados:  envio mensal de dados; 11.1.4 Realizar retroalimentação de informações: 2 relatórios 
anuais; 11.2. SINASC -  11.2.1. Realizar coleta da DNV: 90% dos nascimentos estimados; 11.2.2. 
Realizar processamento de DN: 100% das DN processadas por local de ocorrência. Ressaltamos 
que no ano de 2001, foram coletadas e processadas aproximadamente 16500 declarações de 
nascidos de residentes em outros municípios sem que tenhamos recebido recursos adicionais. 
11.2.3. Realizar envio regular de dados: envio mensal de dados; 11.2.4 Realizar retroalimentação 
de informações: 2 relatórios anuais; 11.3. SINAN -  11.3.1. Realizar envio regular de dados: envio 
semanal de dados; 11.3.2. Realizar retroalimentação de informações: 2 relatórios anuais. 
11.3.3.Preencher os campos obrigatórios da FI: 70% dos campos obrigatórios preenchidos.- 
Gerência de Epidemiologia e Informação. Após algumas intervenções dos conselheiros presentes, a 
presidente do CMS/BH, Anadil pede ao coordenador das CTCA e CTF, Roberto dos Santos, que faça 
leitura do parecer sobre o tema discutido. “ As Câmaras Técnicas de Financiamento e Controle 
Avaliação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunidas no dia 14 de Março de 
2002, na sede do CMS/BH, para apreciação da Proposta Pactuada Integrada da Epidemiologia e 
Controle de Doenças - PPI - ECD, referente  ao ano de 2002, do município de Belo Horizonte. 
Considerando  a importância da Pactuação para o município de Belo Horizonte, nos indicadores da 
epidemiologia.e controle de doenças; Resolve: Recomendar ao plenário do Conselho Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte, a aprovação  da Proposta Pactuada Integrada da Epidemiologia e 
Controle de Doenças  - PPI  - ECD, referente ao ano de 2002, do município de Belo Horizonte. BH, 
14/03/02. Roberto dos Santos - Coordenador das Câmaras Técnicas de Controle e Avaliação e 
Financiamento.  A presidente do CMS/BH, Anadil coloca em votação o parecer, ficando aprovado 
pelos conselheiros municipais de saúde a PPI de Epidemiologia e Controle de Doenças. Em seguida 
passa para o próximo ponto de pauta que é a resolução referente ao relatório financeiro da SMSA. 
A 1ª secretária do CMS/BH, Maria Cristina Coelho, faz leitura da proposta de resolução: “ O 
plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em sua reunião extraordinária 
realizada no dia 14/03/02, no cumprimento de suas atribuições legais; Considerando a necessidade 
de haver consonância entre a proposta orçamentária global do Plano Municipal de Saúde para o 
quadriênio 2001/2004, conforme Resolução CMS/BH - 071/2001 e a Resolução CMS-BH - 011/96, 
referente ao relatório financeiro do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte. Resolve: Aprovar a inclusão do item 04 na Resolução CMS/BH 011/96, de 
11/02/96, assim especificado: o formato do relatório financeiro do Fundo Municipal de 
Saúde/Secretaria Municipal de Saúde, espelhará o formato da proposta orçamentária global do 
Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte para o quadriênio 2001/2004. BH, 14/03/02. Anadil 
Benedita Ruhnau - Presidente do Conselho Municipal de Saúde”. Após a leitura, foi informado que 
este item será um acréscimo na Resolução Nº 11 do CMS, para facilitar a apresentação do relatório 
financeiro e de gestão da SMSA, conforme a proposta orçamentária global do plano municipal de 
saúde 2001/2004, a explicação foi feita também pelo técnico da gerência financeira da SMSA, 
Álvaro Lima. O conselheiro Eni Carajá propõe acrescentar mais um considerando na resolução: 
“considerando” a aprovação pelo Congresso Nacional Brasileiro da Emenda Constitucional Nº 29 de 
13/09/2000”. A presidente do CMS/BH, Anadil pede que o coordenador das CTCA e CTF faça 
leitura do parecer. O coordenador das CTCA e CTF Roberto dos Santos, faz a leitura do parecer: “ 
As Câmaras Técnicas de Financiamento e Controle Avaliação do Conselho Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, reunidas no dia 11 de Março de 2002, na sede do CMS/BH, para apreciação da 
proposta de uma Resolução sobre O Relatório Financeiro da  Secretaria Municipal de Saúde  de 
Belo Horizonte; Considerando  a necessidade de haver consonância entre a Proposta Orçamentária 
Global do Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde para o quadriênio 
2001 - 2004, conforme Resolução CMS - BH 071/2001  e a Resolução CMS - BH 011/96, referente 
ao Relatório Financeiro do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte. Resolve: Recomendar ao plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a 
aprovação  de inclusão  do item 4 na Resolução CMS - BH 011 de Fevereiro de 1996, assim 
especificado: O Formato do Relatório Financeiro do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal 
de Saúde, espelhará o Formato da Proposta Orçamentária Global do Plano Municipal de Saúde de 
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Belo Horizonte para o quadriênio 2001 - 2004. BH, 14/03/02.Roberto dos Santos - Coordenador 
das CTCA e CTF. Terminada a leitura, a presidente do CMS/BH, Anadil coloca em votação a 
proposta de resolução, que foi aprovada pelos membros do CMS/BH, com apenas uma abstenção. 
A resolução aprovada tem o seguinte texto: “ O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, em sua reunião extraordinária realizada no dia 14 de março de 2002, no cumprimento 
de suas atribuições legais: Considerando a aprovação pelo Congresso Nacional Brasileiro da 
Emenda Constitucional Nº 29 de 13/09/2000; Considerando a necessidade de haver consonância 
entre a proposta orçamentária global do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2001/2004, 
conforme Resolução CMS/BH - 071/2001 e a Resolução CMS-BH - 011/96, referente ao relatório 
financeiro do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Resolve: 
Aprovar a inclusão do item 04 na Resolução CMS/BH 011/96, assim especificado: o formato do 
relatório financeiro do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde, espelhará o 
formato da proposta orçamentária global do Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte para o 
quadriênio 2001/2004. BH, 14/03/2002. Anadil Benedita Ruhnau - Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde. Em seguida a presidente do CMS/BH, Anadil passa para o próximo ponto de 
pauta que é a formação da comissão de discussão das diretrizes para a seleção de gerentes. A 
discussão foi iniciada apresentando a seguinte proposta: um representante da PBH; um 
representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais; um representante da SMSA; um 
representante dos gerentes; um representante do prestador público, privado e filantrópico; um 
representante da Universidade; seis representantes dos trabalhadores/Conselho Municipal de 
Saúde; doze representantes usuários (nove conselheiros municipais de saúde e três conselheiros 
distritais de saúde. Durante o intenso debate sobre o tema, o 2º secretário do CMS/BH, Jacó 
Lampert, apresentou uma segunda proposta composta por dois membros do Gestor/Municipal e 
dois membros do grupo gerencial da SMSA, quatro trabalhadores  do SUS/BH e oito usuários do 
SUS/BH. Em seguida o secretário geral do CMS/BH, Robson Itamar encaminhou as duas propostas 
para votação a proposta 1 apresentada pela presidente do CMS/BH, Anadil e proposta 2 
apresentada pelo 2º secretário do CMS/BH, Jacó Lampert. A votação foi nominal sendo que a 
proposta 1 obteve treze votos; a proposta 2 sete votos. Ficando assim a proposta aprovada: um 
representante da PBH; um representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais; um 
representante da SMSA; um representante dos gerentes; um representante do prestador público, 
privado e filantrópico; um representante da Universidade; seis representantes dos 
trabalhadores/Conselho Municipal de Saúde; doze representantes usuários (nove conselheiros 
municipais de saúde e três conselheiros distritais de saúde. Logo após a presidente do CMS/BH 
passa para os assuntos gerais. O conselheiro Roges pede que a mesa diretora do CMS/BH, marque 
os seminários sobre a NOAS/2002 e a Resolução 33 do CNS. A conselheira Romélia pede para que 
o CMS/BH aprove duas moções, sendo uma para o Conselho Estadual de Saúde e uma para o 
Conselho Nacional de Saúde, pedindo que as conferências estaduais e nacional de medicamentos e 
assistência farmacêutica sejam realizados ainda este ano. A proposta é aprovada pelos membros 
presentes. O conselheiro estadual de saúde, Paulo Carvalho pede para o CMS/BH, enviar uma carta 
ao Conselho Nacional de Saúde, solicitando a realização da Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde ainda este ano. O seu pedido foi aprovado por todos os conselheiros. Estiveram presentes: 
Anadil Benedita, Antônio Amâncio, Efigênia Maria, Evilázio Teubner, Geraldo Eustáquio, Jacó 
Lampert, Jorge Lúcio, José Geraldo, Lúcia Maria, Maria Cristina Coelho, Maria Cristina Brito, Maria 
da Glória, José Carlos, Heloíza Freitas, Sérgio Augusto, Eni Carajá, Geraldo Kerche, Marta 
Auxiliadora, Maria Cristina Soares, Weber Avelar, Roberto Santos, Roberto Francisco, Robson 
Itamar, Roges Carvalho, Romélia Rodrigues, Silvio Amorim, Joana Paranhos, Edirany Almeida,  
Maria do Rosário, Dalva Imaculada. Justificou: Cleide Donária. Às 18 horas, nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pela presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 
14 de março de 2002.  JOM/vld 


