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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BELO HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2000, NO AUDITÓRIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. AFONSO PENA, 2.336 14º ANDAR . 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil, realizou-se a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Saúde. Às 14:40 horas a presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
Anadil Benedita Ruhnau, inicia a reunião com a leitura da pauta: 1- Informes gerais; 2 - Votação da 
proposta de ata da reunião ordinária realizada no dia 28/09/2000; 3 - Apresentação e deliberação do 
Relatório de Gestão do ano 1999 e apreciação do parecer das Câmaras Técnicas de Controle 
Avaliação e Financiamento; 4 - Jornada de trabalho dos enfermeiros das Unidades de Pronto 
Atendimento 24 horas da SMSA; 5 - Assuntos gerais.  Em seguida faz a leitura de informe do 
conselheiro Eduardo Barud sobre o curso para Cipeiros e Campanha de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho, no dia 31/10/00 e 02/11/00, na Escola Sindical Sete de Outubro, no Barreiro. O 
funcionário do CMS/BH, José Osvaldo informa que nos dias 27, 28 e 29/11/00, será realizada a II 
Conferência de Saúde do Hospital Júlia Kubitschek nas dependências da referida Unidade 
Hospitalar. A presidente do CMS/BH, Anadil relembra os conselheiros a realização da IV 
Conferência Estadual de Saúde, nos dias 02, 03, 04 e 05/11/00, no Minascentro em Belo Horizonte. 
A Secretária Municipal de Saúde, Maria do Socorro Alves Lemos, informa sobre as reuniões da 
SMSA com os Hospitais do SUS/BH, sobre o mutirão dos procedimentos Oftalmológicos e das 
Cirurgias Cardiovasculares, informou também que os Hospitais das Clínicas e Madre Tereza 
aceitaram a proposta da SMSA e irão realizar além das que já realizam, mais Cirurgias 
Cardiovasculares mensalmente, dando um total de 50 (cinqüenta) cirurgias Cardíacas a mais por 
mês, que serão realizadas nestes dois hospitais citados, informa que quanto ao mutirão dos 
procedimentos Oftalmológicos, a Fundação Hilton Rocha e Associação Mineira de Oftalmologia 
irão participar do mutirão, contribuindo assim para acabar com a fila de 10 (dez) mil pessoas 
esperando para serem atendidos nesta especialidade e que o Hospital  das Clínicas irá trazer uma 
proposta para a SMSA, para participar do mutirão Oftalmológicos, informou também que as 
reuniões com os hospitais  tiveram a participação da Mesa Diretora do CMS/BH. A presidente do 
CMS/BH, Anadil passa para a votação de proposta da ata de reunião do CMS/BH, realizada no dia 
28/09/00, a mesma foi aprovada pelo plenário sem retificações. A secretária geral, Fátima Regina 
passa para o próximo ponto de pauta que é a Jornada de Trabalho dos Enfermeiros das Unidades de 
Pronto Atendimento 24 horas do SUS/BH. A sindicalista Valéria do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de Minas Gerais, informa que uma medida judicial suspendeu a Portaria, referente ao 
cumprimento da Jornada de Trabalho dos Enfermeiros, passando de 20 horas para 24 horas 
semanais, a decisão judicial e  da 14º Vara da Justiça, e foi baseada em Leis Municipais que 
garantem a jornada de 20 horas semanais para os enfermeiros das UPA’s, pede ao CMS/BH que 
discuta a decisão e posicione a favor da decisão judicial. Após a leitura do parecer da CTRH, 
transmitido pela conselheira Cleide Donária e Robson Itamar, relatora e coordenador da CTRH 
respectivamente,  que na pessoa do conselheiro Robson propõe que o plenário do CMS/BH aprove 
a revogação da Portaria e a criação da Mesa Permanente de Negociação do SUS/BH para se discutir 
as questões trabalhistas dos trabalhadores do SUS/BH, durante as falas no plenário o ex-conselheiro 
Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, propõe que o CMS/BH aprove um indicativo de realização da 
Conferência Municipal de Recursos Humanos do SUS/BH para o ano 2001. A ex-conselheira  
Rosseli Cristina entrega à Mesa Diretora um abaixo assinado, solicitando o retorno da Enfermeira 
Andréia, ex-chefe de Enfermagem do Resgate do SUS/BH. Após o debate no plenário sobre o 
assunto, com falas de conselheiros  e de várias enfermeiras, a maioria das falas foram favoráveis a 
revogação da Portaria e outras contrárias a revogação. A secretária geral do CMS/BH, Fátima 
Regina, coloca as propostas em votação sendo proposta 1 – A criação da Mesa Permanente de 
Negociação do SUS/BH; 2 – Conferência Municipal de Recursos Humanos do SUS/BH para o ano 
2001, foram referendadas pelo plenário e remetidas à CTRH para dar os encaminhamentos 
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necessários para suas concretizações. A secretária geral Fátima Regina, coloca em votação a 
proposta de revogação imediata da Portaria SMSA/SUS/BH Nº 03/2000, de 30/08/00, que institui a 
Jornada de Trabalho de 24 horas semanais, em regime de plantão para profissionais ocupantes de 
cargo técnico superior de saúde/enfermeiro. A Secretária Municipal de Saúde, Maria do Socorro 
Alves Lemos se posiciona sobre a revogação da Portaria, propondo que a revogação seja transitória 
e que se cria uma Comissão para conduzir o processo de rediscussão das escalas de trabalho dos 
Enfermeiros das UPA’s 24 horas. A conselheira Bianca propõe que essa discussão seja novamente 
discutida na CTRH, antes de se votar a revogação ou não. O conselheiro Robson defende a 
revogação da Portaria e a conselheira Bianca defende contrário a revogação da Portaria e sugere 
que a discussão seja remetido novamente à CTRH. Após as defesas a Secretária Municipal de 
Saúde, Maria do Socorro fala que a Portaria está revogada, com um período mínimo de discussão 
com as gerências das UPA’s 24 horas e os enfermeiros para readequação novamente das escalas, 
conforme jornada de 20 horas semanais de trabalho nas UPA’s 24 horas do SUS/BH. Em seguida o 
2º secretário Jacó Lampert passa para o próximo ponto de pauta que é a apresentação e deliberação 
do Relatório de Gestão do ano de 1999 e votação do parecer das CTCA e CTF. A funcionária do 
Sistema de Informação da SMSA, Shirley apresenta através de slides o Relatório de Gestão da 
SMSA do ano de1999, para o plenário do CMS/BH, após apresentação vários conselheiros fizeram 
perguntas e comentários e ficou consensuado pelo plenário que a SMSA e o CMS/BH precisam 
urgente aprimorarem o Relatório de Gestão, ficando definido que a CTCA junto com os técnicos da 
SMSA, discutam a elaboração de um novo relatório mais explicativo para favorecerem o 
entendimento melhor dos conselheiros sobre a gestão da SMSA de Belo Horizonte. O 2º secretário 
Jacó Lampert faz a leitura do parecer das CTCA e CTF: “ As Câmaras Técnicas de Financiamento e 
Controle Avaliação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunidas no dia 23 de 
Agosto de 2000, discutiram e analisaram o Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, 
referente ao ano de 1999 e resolveram: Recomendar ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde a 
aprovação do referido Relatório de Gestão. BH, 23/08/00, Coordenadoras das CTCA e CTF: 
Gislene Gonçalves dos Reis e Maria Izabel Catão Moreira, em seguida coloca o parecer em 
votação. O plenário aprovou o parecer das CTCA e CTF ficando o Relatório de Gestão do Fundo 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte de 1999, aprovado pelo CMS/BH. A presidente do CMS, 
Anadil convida os conselheiros representantes das regionais para conferir a listagem dos delegados 
à IV Conferência Estadual de Saúde. Estiveram presentes à reunião: Anadil Benedita Ruhnau, José 
Carlos Machado da Silva, Antônio Amâncio Figueiredo, Antônio Chagas Diniz Filho, Cleide 
Donária de Oliveira, Eduardo Barud Aleixo, Geraldo Kerche, Fátima Regina Fonseca Lima, Nadir 
Ribeiro de Aquino, Geraldo Cunha Cury, Geraldo Eustáquio de Carvalho, Jacó Lampert, Jô 
Moraes, Jorge Lúcio Diniz, José Geraldo da Cruz, Lúcia Maria Diniz, Márcia Rosa Mariano, Maria 
da Conceição Pena Souza, Maria da Glória Silva, Maria do Socorro Alves Lemos, Maria Izabel 
Catão Moreira, Bianca Guimarães Veloso, Roberto dos Santos, Roberto Francisco Pereira, Joana 
Conceição C. Paranhos, Robson Itamar Silva, Rogério Soares Sena, Roges Carvalho dos Santos, 
Geromira Martins Abreu, Romélia Rodrigues Lima, Silvio Souza Amorim. Justificaram: Eni Carajá 
Filho, Irma Pires de Oliveira, Aparecida Rocha Rossi, Paulo César Machado Pereira, Maria do 
Rosário Lopes. 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 pela secretária geral 
do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 26 de Outubro de 2000. 
Jom/vld 
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