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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2004, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: 
AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatro, foi realizada a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Saúde, que teve início às 14:20 horas pela presidente Fátima Regina Fonseca Lima, 
fazendo a leitura da pauta: 1 - Informes gerais; 2 – Comissão organizadora do Conselho de Saúde do 
Hospital da Baleia; 3 – Parceria entre a SMSA e a SES para realização de um Fórum de Humanização do 
SUS; 4 – Fórum Social Mundial; 5 - Assuntos gerais. O conselheiros Edison – KoKa Kola fez a leitura do 
relatório de sua participação no II Seminário Nacional de DST/AIDS – SUS, realizado no dia 6/11/04, em 
Brasília. O conselheiro Valdir Matos informou que a CTCA recebeu a cópia do plano operativo do Hospital 
das Clínicas. O conselheiro Willer Marcos pediu esclarecimentos sobre os motivos pelos quais os quatro 
membros do CMS/BH, não puderam participar da 12ª Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde, em 
Brasília, que aconteceu nos dias 24,25, e 26/11/04. Propôs ao plenário do Conselho a aprovação de uma 
moção de repúdio a atitude da SMSA, em não viabilizar a participação dos conselheiros, fizeram o 
documento Ivanil e Regina por escolha da plenária. Propôs ainda que a moção, caso aprovada, seja 
publicada no jornal ConSaúde. O conselheiro Evaristo Garcia falou sobre o orçamento da PBH para o 
exercício financeiro de 2005. A participante Terezinha de Oliveira Rocha solicitou à mesa diretora que 
autorize a venda de seus salgados, durante a reunião do Conselho. O conselheiro Antônio Gomes Ramos fez 
um resumo do relatório da primeira reunião da Comissão de Estudos sobre a violência da Faculdade de 
Medicina, estudo das condições de segurança do Estágio no Centro de Saúde Conjunto Santa Maria, 
realizada no dia 19/09/04. A conselheira Ivanil Mendes apresentou os motivos pelos quais a delegação do 
CMS/BH, não participou da 12ª Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde e da importância do evento, 
lamentando a ausência da delegação do CMS/BH. Propôs aos conselheiros aprovar uma carta aos delegados 
da Plenária, apresentando a justificativa pela ausência dos delegados de Belo Horizonte.  O conselheiro José 
Brandão Maia fez uma menção de louvor ao presente dia, considerado Dia do Doador Voluntário de Sangue 
e comunicou que receberá uma medalha pelas suas sessenta e cinco doações de sangue no Hemominas. 
Disse ainda que está acontecendo um desabastecimento de medicamentos nos centros de saúde e pediu 
que a SMSA disponibilize uma área em frente os mesmos para o descarregamento de medicamentos. A 
conselheira Rosalina informou que a CTCA solicitou à mesa diretora, pautar no plenário do Conselho, a 
questão financeira dos medicamentos e pediu esclarecimentos à SMSA sobre a denúncia publicada no jornal 
Folha de São Paulo, de que o SUS está realizando “Lobotomia” em pacientes epiléticos. Pergunta ainda se a 
SMSA irá fiscalizar as ações do Hospital Felício Rocho, que realizará cirurgias de Epilepsia, conforme a 
provação do CMS/BH, evitando que aconteçam problemas, como o denunciado pelo referido jornal. Pediu à 
mesa diretora para cobrar o documento de contra partida do Hospital Felício Rocho, aprovado em reunião 
do CMS/BH, realizada no dia 7/10/2004. A participante Romélia Rodrigues informa que já está sendo 
implantado nos centros de saúde, o projeto Proformar para técnicos em epidemiologia e denunciou que na 
Policlínica Centro-Sul está faltando grampeador. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio Miranda 
informou que a SMSA irá receber o diploma de Honra ao Mérito, pelo incentivo à população para doação de 
sangue. Acrescentou que na reforma administrativa da PBH, enviada à Câmara Municipal de Belo Horizonte 
consta que a Secretaria Municipal de Saúde e Educação estarão diretamente ligadas ao gabinete do Prefeito, 
desvinculando-as da Secretaria Municipal de Coordenação de Política Social. A SMSA irá contar com um 
secretário adjunto e este ano vamos completar dez anos do serviço de práticas não – alopáticas. Informou  
que a Gerência de Regulação irá acompanhar as cirurgias de Epilepsia, realizadas no Hospital Felício Rocho 
e pediu para que o Conselho crie uma comissão para visitar o hospital. Sobre a área de descarregamento de 
medicamentos nas unidades de saúde, a SMSA tem se esforçado junto à BH – TRANS para resolução desta 
questão. Em seguida, a presidente do CMS/BH, Fátima Regina Fonseca Lima coloca em votação  as 
propostas apresentadas pelo conselheiro Willer Marcos e pela mesa diretora, sobre a moção de repúdio 
quanto a não participação dos conselheiros de Belo Horizonte, na 12ª Plenária Nacional de Conselheiros de 
Saúde. O conselheiro Willer Marcos, propôs votar o assunto, antes de dar início a pauta da reunião. A mesa 
diretora propôs incluir a questão nos assuntos gerais, ficando assim definido: 1 – O tema será votado nos 
assuntos gerais; 2 – Votar antes de dar prosseguimento à pauta. A proposta 1 obteve 12 (doze) votos e a 
proposta 2, obteve 8 (oito) votos, com 2 (duas) abstenções . O tema será discutido nos assuntos gerais, 
juntamente com o pedido de venda de salgados, abertura da porta de acesso à piscina, Planejamento 
Estratégico Situacional e a proposta de elaboração de uma carta explicando os motivos pelos quais a 
delegação do CMS/BH, não participou da 12ª Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde. Em seguida, a 
presidente do CMS/BH, Fátima Regina Fonseca Lima passou para o ponto de pauta que discutiu a comissão 
de organização do Conselho de Saúde do Hospital da Baleia. O conselheiro Roberto dos Santos propôs que a 
comissão seja composta pela mesa diretora, dois conselheiros usuários, um trabalhador e um gestor. O 
funcionário da Secretaria Executiva, José Osvaldo propôs que a comissão seja composta pela mesa diretora, 
dois conselheiros usuários, um trabalhador, um gestor, um representante da direção do hospital, um 
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representante do Conselho Distrital de Saúde Leste e o diretor do Hospital da Baleia. O diretor 
administrativo do Hospital da Baleia, Francisco de Assis propôs acrescentar um representante dos 
trabalhadores do hospital. Falaram sobre o tema os seguinte conselheiros: Helvécio, Alcides, Cléber, Valdir, 
José Brandão Maia, Maria Amélia e Willer Marcos. Após a defesa das propostas pelo conselheiro Roberto dos 
Santos e pelo funcionário da Secretária Executiva do CMS/BH, José Osvaldo o tema foi colocado em votação 
pela mesa diretora, da seguinte forma: 1 – Comissão composta pela mesa diretora, dois conselheiros 
usuários, um trabalhador e um gestor; 2 – comissão composta pela mesa diretora, dois conselheiros 
usuários, um trabalhador, um gestor, um representante da direção do hospital e um representante do 
Conselho Distrital de Saúde. A proposta 1 obteve 4 (quatro) votos. A proposta 2 obteve 11 (onze) votos, 
com 6 (seis) abstenções. A proposta foi aprovada com a seguinte composição para organização do Conselho 
de Saúde do Hospital da Baleia: componentes da mesa diretora, dois conselheiros usuários, um trabalhador, 
um gestor, um representante da direção do hospital, um representante dos trabalhadores do Hospital da 
Baleia e um representante do Conselho Distrital de Saúde Leste. Os conselheiros do segmento dos usuários 
escolhidos para compor a comissão foram Terezinha Salete e José Laerte. Os outros segmentos 
encaminharão o nome de seus representante posteriormente. Em seguida, a presidente do CMS/BH, Fátima 
Regina passou para o próximo ponto de pauta que é a parceria entre a SMSA e a SES para realização de um 
Fórum de Humanização do SUS. A conselheira Rosângela informou que é representante do Conselho na 
Comissão Institucional da Humanização do SUS da SES e trouxe o pedido do fórum aprovado pela comissão 
acima citada. Pediu para que o assunto fosse adiado, pois a presidente doa comissão não pode participar 
desta reunião. Falaram sobre o tema os conselheiros Roseli da Costa, Hervécio Cruz, Helvécio Miranda, 
Evaristo Garcia, Maria Nazária, Ivanil Mendes e o participante Wellington Bessa. A mesa diretora, atendendo 
ao pedido da conselheira Rosângela, suspendeu a discussão do tema. Em seguida, a presidente do CMS/BH, 
Fátima Regina  passou para o próximo ponto de pauta que tratou do Fórum Social Mundial. A presidente do 
CMS/BH propôs uma delegação de 36 (trinta e seis) conselheiros efetivos e o restante para os conselhos 
distritais de saúde. O conselheiro Willer Marcos propôs uma delegação de 54 (cinqüenta e quatro) pessoas, 
sendo todos os efetivos e suplentes do segmento dos trabalhadores e usuários e se sobrarem vagas, estas 
serão disponibilizadas aos conselheiros distritais. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio Miranda disse 
que esta é uma discussão difícil de se fazer internamente na PBH, mas que está disposto a processar a ida 
da delegação de Belo Horizonte à Porto Alegre. Falaram sobre o tema os seguintes conselheiros: Valdir, 
Antônio Gomes Ramos, Maria Nazária, Cléber das Dores, Romeu, Hervécio e Maia. O conselheiro Romeu 
propôs a inclusão dos conselhos distritais de saúde. A presidente do Conselho, Fátima Regina e Romeu 
retiraram as suas propostas, ficando aprovada a proposta do conselheiro Willer Marcos, ou seja, uma 
delegação de 54 (cinquenta e quatro) conselheiros efetivos e suplentes do segmento dos usuários e 
trabalhadores e se sobrarem vagas, estas serão disponibilizadas aos conselhos distritais de saúde. Ficou 
definido que os conselheiros devem confirmar sua presença até o dia 30/11/04, na Secretaria Executiva do 
CMS/BH, data determinada como último dia para inscrição no Fórum Social Mundial, que será realizado em 
Porto Alegre, dos dias 25 à 31/01/05. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina colocou em votação se a 
porta de acesso à piscina deve ser aberta para os conselheiros lancharem. O motivo da proposta se deve ao 
fato  da Gerência Administrativa da SMSA ter definido não mais abrir a porta, porque a sacada não tem 
vidros, o que favorece a queda de pessoas no local  que fica no último andar do prédio da SMSA. Para abri-
la a gerência precisaria de um documento do CMS/BH autorizando a liberação da sacada. A proposta foi 
aprovada pelos presentes e o secretário municipal de Saúde se comprometeu a colocar tela nas janelas para 
proteção. Em seguida, colocou em discussão a solicitação da participante Terezinha Rocha, de vender 
salgados durante a reunião. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio informou que legalmente é proibido 
a venda de qualquer produto em prédios públicos. Diante da informação do Secretário, a participante 
Terezinha retirou a solicitação. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina colocou em votação a proposta de 
encaminhar uma moção de repúdio à SMSA pela dificuldade em viabilizar a participação dos delegados do 
CMS/BH, na 12ª Plenária Nacional de Saúde e do encaminhamento do documento aos delegados da referida 
plenária, explicando os motivos da não participação dos delegados do CMS/BH no evento. A 1ª secretária do 
CMS/BH, Regina Lemos fez uma explanação dos motivos pelos quais a SMSA não conseguiu viabilizar o 
processo de viagem dos delegados. O Secretário Municipal de Saúde, Helvécio explicou o motivo pelo qual 
os delegados não puderam participar. A conselheira Ivanil defendeu a elaboração de um documento e o 
conselheiro Willer Marcos defendeu a elaboração de uma moção de repúdio. A presidente do CMS/BH, 
Fátima Regina colocou em votação a proposta de se fazer uma moção de repúdio. A proposta obteve dois 
votos favoráveis, nove votos contrários e seis abstenções, sendo uma, com declaração de voto do 
conselheiro José Brandão. Sendo assim, a proposta foi rejeitada. A presidente do CMS/BH, Fátima Regina 
colocou em votação a proposta de elaboração de um documento, explicando os motivos pelos quais a 
delegação de BH não participou da 12ª Plenária Nacional de Conselheiros. A proposta obteve um voto 
contrário e dezesseis votos a favor. Em seguida, colocou em discussão a realização do Planejamento 
Estratégico Situacional. O coordenador da plenária de conselheiros usuários, Roberto dos Santos propôs que 
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o seminário fosse realizado dos dias 11 à 13/03/2005 e que seja escolhido uma comissão organizadora do 
planejamento. A proposta foi aprovada e a comissão foi composta pelos conselheiros: Regina Lemos, Romeu 
Pires, Roberto dos Santos, Valdir Matos, Altamiro Alves, Rosemary Baêta, Antônio Ramos, Wellington Bessa, 
José Milton, Ivani Fernandes e Terezinha Salete. Ficou aprovado que o conselheiro Roberto dos Santos será 
o coordenador provisório desta comissão. A conselheira Janine fez um relato de sua participação do 
Encontro de Macrorregional da RENAST Região Sudeste, no dia 19/11/2004, em São Paulo, dizendo que no 
Brasil já estão sendo implantados 106 (cento e seis) centros de referências de saúde do trabalhador e que 
MG terá 12 (doze) centros. Alguns conselheiros perguntaram ao Secretário Municipal de Saúde a respeito 
das secretarias executivas nos conselhos distritais de saúde, medicamentos, doentes agudos nos centros de 
saúde, entre outros assuntos que foram respondidos pelo secretário, que no final convidou os conselheiros 
para o lançamento do Programa SISREG, dia 26/11/04, às 9 horas, no auditório da SMSA. A presidente do 
CMS/BH, Fátima Regina informou que os informes da mesa foram distribuídos aos conselheiros no início da 
reunião.  Estiveram presentes: Janine de Azevedo Machado, Willer Marcos Ferreira, Cléber das Dores de 
Jesus, Edison de Miranda Santos, Fátima Regina Fonseca Lima, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, 
Hervécio Cruz, Antônio Gomes Ramos, Ivanil Mendes Martins, Luíz Moraes Resende, Creuza Machado 
Moreira de Castro Gomes, Manoel de Lima, José Laerte de Castro, Maria Amélia Souza Costa, Alcides Pereira 
de Souza, Maria Nazária Souza Arruda, Maria Terezinha Souza Assis, Rady Eddy Gilgliolis Silva, Maria 
Josefina Rodrigues Coelho, Regina Helena Lemos P. Silva, Roseli da Costa Oliveira, Roberto dos Santos, 
Altamiro Alves da Silva, Romeu Pires Araújo, Rosalina Francisca Fernandes, José Brandão Maia, Mônica Silva 
Monteiro de Castro, Terezinha Salete Braga Silva, Ivani Fernandes de Mello, Valdir Matos de Lima, Wilson 
Alves de Resende, Rosemary Baêta. Justificaram: Sandra Maria dos Santos, Marta Auxiliadora Ferreira Reis e 
Zenith Maria dos Santos. Às 19:15 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, 25 de novembro de 2004. JOM/vld 
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