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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2001, NO AUDITÓRIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. AFONSO PENA, 2.336 14º ANDAR. 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e um, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Saúde. Às 14:30 horas, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Anadil Benedita 
Ruhnau, iniciou a reunião fazendo a leitura de pauta: 1 – Informes gerais; 2 - Votação das propostas de atas 
das reuniões do CMS/BH dos dias 21/06 e 05/07/2001; 3 - Apresentação do Programa de Saúde da Família 
pela Coordenação do BH-VIDA; 4 - VII Plenária Metropolitana de Conselhos Municipais de Saúde, dia 
25/08/2001, em Cachoeira do Campo; 5 - I Plenária Macro Regional de Conselhos de Saúde das áreas de 
abrangências da SES/MG/DMS/DR’S de Sete Lagoas e Divinópolis, dia 15/09/2001, Belo Horizonte; 6 - 
Assuntos gerais. A presidente iniciou a reunião com os informes. O conselheiro Geraldo Eustáquio, solicita 
ao Conselho que escolha um conselheiro usuário do SUS, para dar testemunho no Tribunal da Dívida, que 
vai acontecer nas escadarias da Igreja São José, falando sobre a saúde pública, no dia 31/08/01 e propõe que 
o CMS/BH aprove uma moção de repúdio aos altos salários dos Deputados Estaduais de Minas Gerais. O 
presidente do Conselho Distrital de Saúde Nordeste, João Carlos, informa que o Conselho Distrital estará se 
reunindo no dia 17/08/01, com o Secretário Municipal de Saúde, cuja pauta é a retirada do aparelho de Raio 
X Odontológico da região Nordeste. A presidente do CMS/BH, Anadil explica que o terceiro ponto de pauta 
foi suspenso a pedido da coordenação do BH-VIDA e foi incluído a pedido dos Sindicatos dos Médicos, a 
discussão sobre a greve dos trabalhadores da saúde de BH. Também comunicou que o CTR/Hospital Dia, 
estará funcionando a partir da primeira quinzena de Setembro, conforme informação dado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, em reunião conjunta da comissão do CMS/BH e do Conselho Distrital de Saúde Centro-
Sul, realizada no dia 15/08/01. A conselheira da cidade, Cristina Lobo, informa que trouxe um abaixo-
assinado para colher assinaturas de membros do CMS/BH, que fazem parte do Conselho da Cidade, para 
uma convocação extraordinária de uma reunião do Conselho da Cidade, para discutirem a greve da educação 
e da saúde. A conselheira local de saúde, Magda do Centro de Saúde Padre Eustáquio, convida a todos para o 
Seminário sobre o PSF, a realizar-se no dia 18/08/01, no PAM Padre Eustáquio. A representante do Fórum 
Mineiro de Saúde Mental, Miriam Aboud-Yd, comunica que a Conferência Nacional de Saúde Mental, será 
realizada nos dias 05/11, 06/11, 07/11, 08/11/2001 e que o prazo para a realização das conferências 
municipais de Saúde Mental foi prorrogado até 14/10/2001. O conselheiro Jorge Lúcio pede que seja 
aprovado uma moção de apoio ao Projeto de Lei, que doa os terrenos do Centro de Saúde Oswaldo Cruz para 
o município de Belo Horizonte, já que o terreno pertence a Secretaria de Estado da Saúde, projeto original do 
Deputado Rogério Correia e que esta moção fosse encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde. A moção 
foi aprovada. Em seguida a presidente do CMS passa para aprovação das atas, as quais foram aprovadas sem 
retificações e passa para o próximo ponto de pauta que é a greve dos trabalhadores da área de saúde. O 
diretor do Sindicato dos Médicos, Dr. Guilherme expõe que desde Maio/2001, data base dos médicos, o  
Sindicato vem tentando conversar com a PBH, onde apresentou a pauta de reivindicação com os seguintes 
itens: 1 – Reajuste salarial de 27,78%, reajuste baseado na inflação do país, conforme análise do Diese, desde 
o ano de 1997; 2 – Contratação de profissionais através de concurso público; 3 – Melhorias das condições do 
trabalho; 4 – Disponibilidades de medicamentos nos centros de saúde. Informou que desde Maio/2001, a 
PBH não tem negociado nada, que vem enrolando a categoria e por este motivo a categoria entrou em greve, 
a partir do dia 14/08/2001, pede ao  Conselho que intermedie as negociações entre a categoria e acrescentou 
que a Prefeitura até esta data não apresentou uma contra proposta. Em seguida passa a palavra para a 
representante dos médicos dos centros de saúde, Drª Marisete, informou que a maioria dos médicos 
acreditam no PSF, como um programa bom para a população e manifesta que os médicos ainda não aderiram 
ao programa porque estão temerosos quanto a sua praticidade. Pede também que a SMSA implante o PSF 
gradativamente. Quanto a greve, o problema salarial hoje neste país não é só dos médicos e sim de toda a 
população, que há mais de sete anos não tem reajustes salariais. A conselheira do Conselho da cidade, 
Cristina Lobo informou sobre a greve dos trabalhadores da educação, que não difere muito do relato do 
representante do Sindicato dos Médicos com relação a não negociação da PBH com a categoria dos 
professores da Prefeitura. Em seguida a presidente do CMS/BH, Anadil abre espaço para o plenário se 
manifestar sobre o assunto. Vários conselheiros usaram da palavra: Maria da Glória, Evaristo Garcia, 
Geraldo Cury, João Carlos, Maria Cecília, Roberto dos Santos, Anadil Bendita, Robson Itamar, Geraldo 
Eustáquio, Aliete Deodato, Silvio Amorim, Cleide Donária. O representante da SMSA, José Maria Borges, 
falou em nome do Secretário, Dr. Evilázio Teubner e informou que o mesmo está em Brasília/DF, 
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negociando a questão dos atendimentos feitos por BH a outros municípios do estado de Minas Gerais. Disse 
que o Conselho tem que ter uma visão muito clara dos processos reivindicatórios do ponto de vista 
corporativo, por mais justo que sejam as reivindicações, essas discussões não podem sobrepor os interesses 
da coletividade, falou que a PBH investe 44 milhões por mês na Saúde, sendo que 24 milhões do Fundo 
Nacional de Saúde e 20 milhões do Tesouro Municipal, que isto dá um percentual de 18% ao mês e que Belo 
Horizonte atende 53% de usuários oriundos de outros municípios do estado de Minas Gerais. A presidente do 
CMS/BH, Anadil passou para os encaminhamentos. O conselheiro estadual, Paulo Carvalho, propõe que se 
aprove uma moção para ser encaminhada ao Prefeito, no sentido de abertura das negociações com os 
Sindicatos para por fim à greve. Nós, membros do Conselho Municipal de Saúde, em reunião realizada no 
dia 16 de agosto de 2001, solicitamos ao Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro, a abertura urgente 
de negociações com as entidades representativas dos servidores em greve na Prefeitura de Belo Horizonte, 
com vistas a retomada o mais brevemente possível as atividades que atende  as comunidades, em especial, 
nas áreas de saúde e educação. BH, 16/08/01, Plenário do Conselho Municipal de Saúde. A moção foi 
aprovada. O 1º secretário do CMS/BH, José Maria Borges, pede que a Mesa Diretora do CMS/BH, solicite 
ao gabinete do Secretário Municipal de Saúde, informações sobre os reajustes salariais concedidos pela PBH 
aos trabalhadores desde o ano de 1997. Foi discutido na reunião sobre a Conferência Municipal de Saúde 
Mental, a reunião da comissão organizadora ficou para ser realizada no dia 23/08/01, às 14:30 horas, na sala 
do Conselho. A presidente do CMS/BH, Anadil passou para escolha dos delegados para a VII Plenária de 
Conselhos Municipais de Saúde da região metropolitana, que será no dia 25/08/01, em Cachoeira do Campo, 
na cidade de Ouro Preto, foram eleitos: usuário – Roberto dos Santos, Geraldo Kerche, José Carlos, Maria da 
Glória, Anadil Benedita, José Geraldo da Cruz; trabalhadores – Romélia Rodrigues, Robson Itamar, Jorge 
Lúcio; não foi retirado os representantes do gestor e prestador, pois os mesmos não estavam no momento da 
escolha e ficaram de enviar os nomes após esta reunião. Em seguida foi feita a escolha dos delegados para a 
Plenária Macroregional Sete Lagoas/Divinópolis, que será no dia 15/09/2001, no Hotel Granreal, em Belo 
Horizonte, foram eleitos:  usuários – Cléia da Mata, Maria do Carmo, Josefa Maria, Roberto dos Santos, 
Geraldo Eustáquio, Lúcia Maria, Aliete Rangel e Efigênia Maria; trabalhadores – Roberto Francisco, Cleide 
Donária, Jorge Lúcio e Romélia Rodrigues. A conselheira Joana da Conceição foi escolhida para representar 
o CMS/BH na reunião do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar – CONSEA, no dia 23/08/01, às 14:30 
horas, no Pavilhão do Palácio da Liberdade. Os gestores e prestadores não participaram da escolha da 
plenária Macroregional, ficaram de enviar os nomes após a reunião. Conselheiros presentes: Aliete Rangel, 
Anadil Benedita, Cleide Donária, Efigênia Maria, Fátima Regina, Geraldo Cury, Geraldo Eustáquio, Gilberto 
Pinto, Jorge Lúcio, José Geraldo, Lúcia Maria, Maria Cecília, Maria da Glória, Maria Helena, José Carlos, 
Geraldo Kerche, Heloíza Freitas, Marta Auxiliadora, Josefa Maria, Maria do Carmo, Roberto dos Santos, 
Roberto Francisco, Robson Itamar, Roges Carvalho, Silvio Amorim, Cléa da Mata, Joana Paranhos, Edirany 
Soares, Dalva Imaculada. Justificaram: Henrique Osvaldo, Eni Carajá, Aparecida Rossi, Antônio Chagas, 
Geralda Deodato. Às 18:30 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, 16 de agosto de 2001.  
JOM/vld 


