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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2001, NO AUDITÓRIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. AFONSO PENA, 2.336 14º ANDAR . 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e um, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Saúde. Às 14:45 horas a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Anadil Benedita Ruhnau, 
iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta: 1- Informes gerais; 2- Votação das propostas de atas das 
reuniões do CMS/BH dos dias 07/12, 14/12/00 e 17/01/2001; 3 - Apresentação do novo Secretário Municipal 
de Saúde, Dr. Evilázio Teubner Ferreira;  4 - Informes da reunião da Comissão Perinatal da região 
metropolitana; 5 - Plano Municipal de Saúde; 6 - Assuntos gerais; 7 – Encerramento. Em seguida inicia os 
informes. A conselheira distrital de saúde Ester Barbosa comunica que foi eleita no mês de Janeiro/2001 a 
nova mesa diretora do Conselho de Saúde do HJK, para o mandato de dois anos. A conselheira Maria da 
Glória informa que está havendo uma integração entre as Comissões Locais e o Conselho Distrital de Saúde 
de Venda Nova e entregou a presidente do CMS/BH a resposta do Conselho Distrital de Saúde sobre a 
denúncia da usuária Daniela Rodrigues Chaves, sobre o atendimento no Centro de Saúde Céu Azul. O 
conselheiro distrital Evaristo Garcia propõe uma moção de solidariedade ao Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, para ser aprovado pelo plenário do CMS/BH e enviado às autoridades parlamentares e do executivo 
mineiro “O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunido no dia 22/02/2001, 
manifesta sua solidariedade ao Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leão, por ter se comprometido perante 
os delegados presentes na IV Conferência Estadual de Saúde, realizada em Novembro de 2000, em propor a 
redução de gastos do Poder Legislativo Estadual.” A conselheira Gislene passa informes da reunião da 
BHTRANS na Câmara Municipal de Belo Horizonte, realizada no dia 21/02/01, sobre o transporte coletivo 
de Belo Horizonte, no que se refere a greve dos trabalhadores e o transporte alternativo e convida os 
conselheiros para audiência pública na Câmara Municipal, no dia 07/03/01, na parte da tarde. Pede que o 
Conselho se posicione sobre o tema em relação aos trabalhadores de saúde e propõe que em caso de greve do 
setor, a Prefeitura assuma o transporte com objetivo de oferecer transporte aos trabalhadores para que o 
usuário da saúde não tenha problemas no atendimento médico, neste período. A conselheira Maria do 
Rosário faz várias críticas a UPA Venda Nova e denuncia que esteve no último dia 08/02/01, e que 
presenciou uma agressão do guarda a um usuário da UPA. A presidente do CMS/BH Anadil pede que a 
conselheira faça a denúncia por escrito para o Conselho poder apurá-la. O conselheiro Anésio Marcelino faz 
um pronunciamento sobre as precárias condições de atendimento médico, no Distrito Sanitário Norte. O 
conselheiro distrital Antônio Gomes pede que a Mesa Diretora do CMS/BH passe um relatório sobre a 
participação dos dois conselheiros municipais da região Nordeste nas atividades do CMS/BH. O conselheiro 
José Maria, solicita a lotação de médico Pediatra no Centro de Saúde Glória e informa que há um ano desde 
a saída de um médico a SMSA não fez a reposição e isto está prejudicando a população local. A conselheira 
distrital de saúde Maria Josefina cobra a inauguração da UPA Pampulha que já foi prometida pela SMSA 
desde o ano passado. O conselheiro local do Centro de Saúde Ermelinda senhor Nesito, pede informações se 
o Conselho vai pautar o tema da Dengue em BH. A conselheira Gislene sugere que o CMS/BH envie uma 
Comissão para visitar a UPA Venda Nova para constatar a atual realidade de atendimento naquela Unidade. 
A presidente do CMS/BH, Anadil coloca em votação as propostas de atas das reuniões do CMS/BH, 
realizadas nos dias 07/12, 14/12/2000 e 17/01/2001. As atas foram aprovadas sem ratificações. A presidente 
do CMS/BH, Anadil informa que nos dias 16 e 17/02/2001 haverá o II Seminário de Conselheiros 
Municipais de BH, no Teatro Casa Nova. Disse que a Saúde terá a participação de dois conselheiros 
distritais, um de cada Comissão Local e todos os conselheiros municipais de saúde. Em seguida o novo 
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Evilázio Teubner Ferreira se apresenta cumprimentando a todos os 
presentes e cita alguns tópicos importantes. Informou que está na fase de aprendizado, sobre a Administração 
da Saúde informa, que já está na fase final a reestruturação da SMSA no que se refere a Reforma 
Administrativa. Informou que participou ativamente do Sindicato dos Médicos, do Conselho Regional de 
Medicina e ajudou a cobrar do Governo Estadual a formação do Conselho Estadual de Saúde. Disse que está 
vindo pela primeira vez na reunião do CMS/BH, para aprender seu funcionamento e se inserir no dia-a-dia 
do Conselho. A presidente do CMS/BH, Anadil abre inscrição para que os conselheiros façam perguntas ao 
novo secretário. O conselheiro Silvio Amorim, coloca que de acordo com a Reforma Administrativa da PBH, 
o Secretário Municipal de Saúde não é ordenador de despesas e que o Fundo Municipal de Saúde hoje está 
ligado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Secretaria Municipal da Coordenação da 
Política Social não mais a Secretaria Municipal de Saúde, propõe que o CMS/BH faça uma consulta formal 
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ao Sistema Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde sobre a Reforma Administrativa da PBH, no que se 
refere ao Fundo Municipal de Saúde de BH. O 2º secretário do CMS/BH, Jacó Lampert faz uma saudação ao 
novo Secretário em nome do CMS/BH. A conselheira da Comissão Local de Saúde do Centro de Saúde 
Santa Terezinha Ana, cobra do Secretário a inauguração da UPA Pampulha. A conselheira distrital de saúde 
do Barreiro, Ester Barbosa pede ao Secretário as suas metas para a Saúde de BH. O conselheiro Rogério 
Sena, pergunta ao Secretário se a Portaria de Desospitalização Psiquiátrica irá ser implementadas e se vai ser 
construído mais CERSAM’s na cidade. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Evilázio Teubner, disse que 
aceitou a Reforma como uma divisão de trabalho e que a sua preocupação é com as atividades fins, que é o 
atendimento ao usuário do SUS, colocou que os seus dois princípios para a saúde são: 1 – Buscar e trabalhar 
para que o usuário fosse o principal sujeito da ação da SMSA; 2 – Tratar com respeito os trabalhadores da 
saúde. A questão da UPA Pampulha, disse que já está analisando junto com a área técnica da SMSA a sua 
inauguração, informa que é Projeto da SMSA continuar a política de Desospitalização Psiquiátrica e está 
analisando a abertura de mais CERSAM’s. A conselheira Lúcia Maria faz reivindicações de mais 
profissionais para o Centro de Saúde Confisco. A conselheira Maria do Rosário pede ao Secretário para 
manter os atuais serviços de atenção aos usuários de Saúde Mental e convida-o para visitar os serviços de 
Atenção à Saúde Mental. O conselheiro distrital de saúde Evaristo Garcia, pede ao Secretário não só discutir 
a questão da doença, mas discutir a Saúde como um todo. A conselheira Gislene cobra do Secretário o Plano 
Municipal de Saúde. O conselheiro José Geraldo da Cruz coloca sua preocupação com os problemas das 
consultas especializadas, hoje para os usuários do SUS. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Evilázio 
informa que a atual Gestão do SMSA está fazendo o levantamento do pessoal do SUS, verificando as 
necessidades da rede do SUS/BH, disse que está empenhado em resolver junto com a Secretaria de Política 
Social a falta de medicamentos e equipamentos no SUS/BH, dentro de suas possibilidades irá visitar as 
Unidades de Saúde para ver de perto a realidade do SUS/BH. O conselheiro Eni Carajá disse que o Conselho 
discutiu a relação da SMSA com a SES e pergunta ao Secretário, como será a relação da SMSA com a SES, 
principalmente na questão dos cadastramentos de leitos hospitalares e também pergunta sobre a Política da 
SMSA, em relação ao Combate à Dengue, informou que o Conselho aprovou uma Resolução criando a Mesa 
de Negociação Permanente do SUS/BH e pergunta ao Secretário, como ele vai implementar essa Resolução. 
O conselheiro Robson pergunta ao Secretário, qual será a política de Saúde da nova gestão da SMSA, 
principalmente na área de Recursos Humanos e  como ficará a administração do Fundo Municipal de Saúde 
de BH. A conselheira Maria da Conceição pergunta ao Secretário, se o Centro de Saúde Ozanam irá voltar 
para a Policlínica Silveira. A conselheira distrital de saúde Pampulha, Maria Josefina pede ao Secretário uma 
reunião com o Conselho Distrital Pampulha, para discutir a inauguração da UPA Pampulha. O conselheiro 
Anésio Marcelino  coloca que a situação dos caos da Saúde na Regional Norte e pede ao Secretário medidas 
urgentes para resolver os problemas da Saúde na Regional Norte. O Secretário Municipal de Saúde, Dr. 
Evilázio disse que irá tomar medidas urgentes para resolver os problemas de Saúde em BH, não tem 
conhecimento da realidade do Centro de Saúde Ozanam e vai se informar para dar retorno ao Conselho, disse 
que vai se esforçar para resolver o problema das consultas especializadas e espera mudanças no Sistema da 
Saúde com o BH-VIDA. Vai cobrar do Estado a sua contra partida para o SUS/BH, que as questões 
ambientais estão no Projeto da SMSA, e está aberta a discussão da Saúde com as Secretarias Municipais de 
Saúde da região metropolitana de BH. A presidente do CMS/BH, Anadil passa para o próximo ponto de 
pauta que é o Plano Municipal de Saúde. O 1º secretário do CMS/BH e Coordenador da Comissão de 
Elaboração do Plano Municipal de Saúde, Paulo César Machado, fez uma explanação de como se 
desenvolveu a elaboração do Plano Municipal de Saúde, na primeira etapa o Gestor da saúde ouve os 
técnicos, na segunda etapa, o Gestor apresenta o Plano à Sociedade, através do Conselho, e o Conselho 
processa a participação da Sociedade em propor mudanças e aprová-lo como sendo este o Plano Municipal 
de Saúde de BH e pede ao Conselho uma nova data para sua apresentação, data marcada para a segunda 
quinzena de Abril/2001, devido a sua  adequação a Reforma Administrativa da PBH. A representante da 
Comissão Rosalina Fernandes, disse que agora BH terá um Plano Municipal de Saúde e sugere que o 
Conselho continue cobrando a elaboração do Plano Municipal de Saúde. O membro da Comissão de 
Elaboração do Plano Municipal de Saúde, José Maria Borges coloca que  a Comissão não quer um plano 
burocrático, para cumprir os aspectos legais, mas um plano para de fato fazer avançar o SUS/BH. O 
conselheiro Roges e Evaristo Garcia pedem uma participação dos Conselhos Distritais, Locais de Saúde na 
elaboração do Plano Municipal de Saúde. A conselheira Efigênia Maria informa que no Centro de Saúde 
Miramar existe uma fila de usuários esperando marcação do exame de Mamografia, são 641 (seiscentas e 
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quarenta e uma) pessoas. A conselheira distrital de saúde Ester, cobra as cirurgias ligadas a 
Otorrinolaringologia pela SMSA, dizendo que a fila é muito grande. O representante da SMSA, José Maria 
Borges, esclarece que não há mais filas e que vai verificar esta situação que a conselheira Ester levantou 
nesta reunião, disse que os Hospitais das Clínicas e o Universitário São José entraram no mutirão das 
Cirurgias de Otorrinolaringologia. O Coordenador da Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Saúde, 
coloca que o Plano via contemplar a questão da intersetoriedade e que no mês de Abril o CMS/BH estará 
recebendo o Plano, cabe ao Conselho debater e divulgar a discussão do Plano como os Conselhos Distritais e 
Locais de Saúde. A presidente do CMS/BH, Anadil passa para outro ponto de pauta que é os informes da 
Comissão Perinatal da região metropolitana. O 2º secretário do CMS/BH, Jacó Lampert informa sobre a 
Comissão Perinatal da região metropolitana, participou da reunião representando o CMS/BH, discutiu-se o 
problema de falta de leitos de CTI Neonatal na região metropolitana. Em seguida a médica Sônia Lansck da 
Comissão Perinatal faz uma exposição sobre o trabalho da Comissão e fala sobre as medidas tomadas pela 
SMSA que é a ligação dos Centros de Saúde às Maternidades, a gestante já sai do Centro de Saúde com um 
encaminhamento para uma determinada Maternidade, disse que aposta no investimento nas regionais, em 
CTI’s neonatais, para facilitar o atendimento em BH, coloca como ponto positivo a ação da SES em 
descentralizar o atendimento das Maternidades da região metropolitana, a Comissão irá apresentar a proposta 
de descentralização do atendimento nas Maternidades da região metropolitana ao Secretário Estadual de 
Saúde, Dr. Carlos Patrício. Os conselheiros Romélia, Gislene, Eni, Ester e Socorro fizeram perguntas à Drª 
Sônia, sobre o assunto. O conselheiro Eni propõe que a CTCA do CMS/BH organize um Fórum Técnico 
sobre o trabalho da Comissão Perinatal da região metropolitana. A conselheira distrital de saúde Barreiro 
propõe que o CMS/BH, paute essa discussão novamente em outra oportunidade, pela importância do tema. A 
proposta foi aceita pelo plenário do CMS/BH e pela Drª Sônia Lansck, da Comissão Perinatal. A presidente 
do CMS/BH, Anadil faz a leitura do convite do Ministério da Saúde sobre a Tele Conferência da Saúde da 
Mulher, compartilhando responsabilidades, a realizar-se no dia 13/03/01, de 12 às 14:00 horas, no Auditório 
da EMBRATEL em BH. Em seguida a Coordenadora Municipal de DST/AIS, Carmem Terezinha informa 
sobre as atividades desta Comissão no período de Carnaval, no combate a AIDS. A presidente do CMS/BH, 
Anadil coloca em votação a moção de solidariedade ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, proposto pelo 
conselheiro distrital Evaristo Garcia. A moção foi aprovada pelo plenário. A presidente do CMS, Anadil 
informa que o dia Mundial da Saúde será no dia 07/04/2001, com o tema Saúde Mental. Os conselheiros que 
estiveram presentes à reunião: Anadil Benedita Ruhnau, Anésio Marcelino, Antônio Chagas, Cleide Donária, 
Ednéia Aparecida, Eduardo Barud, Efigênia Maria, Evilázio Teubner, Geraldo Eustáquio, Gislene 
Gonçalves, Jacó Lampert, Maria da Glória, Maria do Carmo, Paulo César, Roberto Francisco, Robson 
Itamar, Rogério Sena, Roges Carvalho, Romélia Rodrigues, Silvio Amorim, José Carlos, José Maria, Eni 
Carajá, Geraldo kerche, Nadir Ribeiro, Marta Auxiliadora, Aparecida Rocha, Henrique Osvaldo, Josefa 
Maria, Cleia da Mata, Maria do Rosário, Geromira Martins, Maria Helena. Justificaram: Fátima Regina, Irma 
Pires, Jô Moraes, Maria Luíza, Maria Terezinha, Joana da Conceição, Edirany Almeida. 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 do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 22 de Fevereiro 
de 2001. 
JOM/vld 


