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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2004, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: 
AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio  de dois mil e quatro, foi realizada a reunião extraordinária 
do Conselho Municipal de Saúde, que teve início às 14:28 horas pelo presidente, Cléber das Dores 
de Jesus, fazendo a leitura da pauta:  1 - Informes gerais; 2 - Informes da mesa diretora; 3 - 
Apresentação do resultado geral da avaliação de desempenho gerencial da SMSA; 4 - Assuntos 
gerais. O conselheiro Jadir informou que o SINDSAÚDE, está preparando a organização de uma 
greve dos funcionários públicos estaduais. A conselheira da Cidade, Maria Josefina pediu para que 
o setor de Zoonoses da SMSA, verifique a proliferação de morcegos na região do Barreiro. O 
conselheiro Manoel de Lima e os participantes João Ribeiro, Carlos Viana falaram sobre a 
exoneração de gerentes. O secretário geral do CMS/BH, Roberto Francisco informou que está 
participando de reuniões no Centro de Saúde Venda Nova, sobre a questão do relacionamento 
entre os funcionários e a gerência da unidade. Em seguida a 2ª secretária do CMS/BH, Cléa da 
Mata fez a leitura dos informes da mesa diretora: 1 - Simpósio Internacional de Telesaúde e 
Registro Eletrônico, com o objetivo de compartilhar experiências na área de Telesaúde, Registro 
Eletrônico e Educação à Distância, subsidiar a construção de um novo plano de ação para os 
programas de Telesaúde e Registro Eletrônico da Política Nacional de Informação e Informática em 
Saúde para o SUS. Será apresentado entre os dias 26 e 28/05/2004, no Minascentro, em Belo 
Horizonte. Maiores informações pelo telefone 3261-5303, pelo e-mail: telesaude@pbh.gov.br ou 
pelo site www.saude.gov.br-simposiotelesaude; 2 - A Saúde em Construção Coletiva, dia 
30/05/2004, no auditório da Faculdade de Medicina/UFMG, sala de Escola de Enfermagem da 
UFMG, de 8:30 às 16 horas, Av: Alfredo Balena, 190. Maiores informações 3248-9843/9682-
9097/9992-1852; 3 - 1º Encontro de Saúde, Divulgação e Prevenção de DST/AIDS, no movimento 
de lutas nos bairros, vilas e favelas do Sudeste, de 28 à 30/05/2004, na Escola Sindical Sete de 
Outubro, Rua Nascimento, 101, Barreiro de Cima. Maiores informações 3213-1440/9106-2590 ou 
e-mail: mlb.mg@ig.com.br; 4 – Plenária de conselheiros usuários no dia 02/06/02, às 18:30 horas, 
no CAC-Barreiro, Rua Pinheiro Chagas, 252, Santa Helena/Barreiro. O 1º secretário do CMS/BH, 
Túlio Batista passou para o próximo ponto de pauta que é a apresentação do resultado geral da 
avaliação de desempenho gerencial da SMSA. Em seguida, as coordenadoras responsáveis pela 
realização da avaliação gerencial da SMSA, executadas pela Fundação João Pinheiro, Drª Lúcia 
Sorage e Valquiria apresentaram através de data-show, o resultado final, análise e síntese do 
resultado da pesquisa de avaliação gerencial 360º. Informaram que no total foram avaliados cento 
e oitenta e quatro gerentes dos nove distritos sanitários e do nível central da SMSA. Foi aplicado 
um questionário e realizadas entrevistas com avaliadores designados pela Fundação João Pinheiro. 
Os temas avaliados foram: 1 – compreensão da realidade local, princípios do SUS, diretrizes do 
Projeto BH-Vida; 2 – capacidade de análise de problemas e tomadas de decisões, habilidade de 
planejamento, capacidade de implementação de projetos, ética, responsabilidade gerencial, 
relacionamento integrador, coorporativo e estilo pessoal. Foram feitas também, várias oficinas com 
os gerentes. Dos cento e oitenta e quatro gerentes avaliados, dez não atingiram a nota mínima, ou 
seja 6,2. Falaram sobre o assunto: Mércia, Ivânia, Hervécio, José Brandão, Romeu Pires, Rosalina 
Fernandes, Carlos Viana, Robson Itamar, Regina, Elina, Fátima Félix. O posicionamento desses 
participantes teve como objetivo questionar o processo da avaliação como: 1 – questionário 
aplicados aos usuários e aos trabalhadores que segundo eles, foram muitos técnicos; 2 – a nota 
mínima que desaprovou dez gerentes. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio Miranda disse 
que esta avaliação foi realizada para avançarmos na relação entre o papel gerencial e o Controle 
Social. As coordenadoras Lúcia Sorage e Valquiria responderam aos questionamentos dos 
participantes sobre a metodologia usada pela Fundação João Pinheiro. Informaram que o processo 
de avaliação, teve a participação do CMS/BH através dos conselheiros: Sebastião do Carmo, Jorge 
Lúcio, Cléa da Mata, Roberto Francisco, Cléber das Dores e da conselheira da Cidade Anadil 
Benedita. Falaram sobre o assunto: Roberto Francisco, Cléa da Mata, Regina, Geraldo Cruz, Manoel 
de Lima e Rosalina que defenderam a reavaliação dos dez gerentes reprovados. Alguns 
defenderam a discussão novamente das eleições para gerentes. O 1º secretário do CMS/BH, Túlio 
Batista defendeu o processo realizado. O presidente do SINDIBEL, Robson Itamar propôs que a 
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população dos centros de saúde que estão se manifestando contra a exoneração de gerentes, 
solicite que a SMSA faça uma nova avaliação e que não exonere as gerentes. A conselheira 
Helenita disse que, caso a SMSA não aceite a proposta feita pelo presidente do SINDIBEL, o 
Conselho deverá se retirar do processo. O conselheiro Evandro pediu para que a SMSA se flexibilize 
e reavalie os gerentes exonerados. O conselheiro Hervécio disse que a questão é complicada 
porque o Conselho legitimou o processo, participando da realização da avaliação. O Secretário 
Municipal de Saúde, Helvécio Miranda disse que não está colocando no Conselho a 
responsabilidade pelas exonerações dos gerentes, pois esta responsabilidade é da SMSA. Se o 
Conselho não aceitar a decisão da SMSA, poderá acionar o Ministério Público para dirimir esta 
questão e exonerar ou nomear gerentes é competência do gestor municipal. A conselheira da 
Cidade, Anadil Benedita propôs que o Conselho acione o Ministério Público para que seja revisto o 
processo de avaliação gerencial. O presidente do SINDIBEL, Robson Itamar propôs que o processo 
de avaliação de desempenho gerencial seja revisto com retorno dos gerentes exonerados, que 
tenham apoio da população. Pede também que sejam revistos os aspectos negativos dos 
avaliados, dando uma segunda chance aos mesmos e que o CMS/BH tenha dados objetivos com 
relação a avaliação dos dez gerentes exonerados e que o Conselho faça uma có-avaliação, 
juntamente com a SMSA. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio propôs que as representações 
feitas pelas respectivas comissões locais, sejam feitas até o dia 28/05/2004 e as respostas serão 
dadas formalmente às comissões locais, após apresentação e consideração ao comitê técnico já 
constituído. A 2ª secretária do CMS/BH, Cléa da Mata colocou em votação as propostas 
apresentadas por Robson Itamar, Anadil Benedita e pelo Secretário Municipal de Saúde, sendo: 
proposta 1 apresentada pela conselheira da cidade Anadil e pelo presidente do SINDIBEL. A 
proposta 2 foi apresentada pelo Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A proposta 1, 
obteve doze votos e a proposta 2, obteve quatro votos. Em seguida a conselheira Rosalina 
Fernandes propôs que, caso haja discordância por parte da Secretaria em relação a proposta 
aprovada, que o CMS/BH se retire do processo e encaminhe ao Ministério Público. A 2ª secretária 
do CMS/BH, Cléa da Mata colocou em votação a proposta que foi aprovada pelos dezesseis 
conselheiros presentes. Foram aprovadas as seguintes propostas: a) Que a Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte reveja o processo de avaliação de desempenho gerencial, com o retorno 
dos dez gerentes exonerados que tenham o apoio da população; b) Que a Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte reveja os aspectos negativos dos avaliados, dando uma segunda chance 
aos mesmos; c) Que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte forneça os dados 
objetivos, com relação a avaliação dos dez gerentes exonerados e que o Conselho faça uma co-
avaliação, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; d) Caso haja 
discordância por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em relação a proposta 
acima aprovada, que o Conselho se retire do processo, encaminhando o tema ao Ministério Público 
para análise. Estiveram presentes: Albertina Fonseca Alves, Alcides Pereira de Souza, Aliete da 
Conceição Rangel, Cléa da Mata Carvalho, Cléber das Dores de Jesus, Maria Terezinha Souza Assis, 
Elina Souza Santos, Ivânia Augusta S. Rodrigues, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Maria do 
Carmo, Hervécio Cruz, Willer Marcos Ferreira, Jadir Martins, Edirany Almeida Soares, João Athayde 
Torres Valadares, Elson Violante, José Brandão Maia, Manoel de Lima, José Laerte de Castro, Paulo 
César Machado Pereira, Maria de Lourdes Gomes, Alcione Maria Diniz, Rady Eddy Gilgliolis Silva, 
Roberto Francisco Pereira, Rogério Soares Sena, Rosângela Simões Silva, Romeu Pires Araújo, 
Nicanor Gonçalves Oliveira, Rosalina Francisca Fernandes, Helenita dos Santos, Vânia de Fátima 
Ferreira, Túlio Batista Franco, Regina Helena Lemos P. Silva, Evandro de Souza Carmo, Carlos 
Alberto Tenório Cavalcante, Zenith Maria dos Santos, Rubens Barbosa Soares. Justificaram: José 
Valentim Lino, Ricardo Castanheira P. Figueiredo. 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 
pelo presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 25 de 
maio de 2004. JOM/vld 
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