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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2000, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. AFONSO PENA, 2.336 14º ANDAR .
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde.
Às 15:20 horas o presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Athayde Torres Valadares, inicia a reunião com a
leitura da pauta: 1- Apresentação e votação do Regulamento da II Plenária Municipal de Saúde; 2 – Central de
Marcação de Consultas; 3 – Conselho Regional Metropolitano de Saúde; 4 – Câmara Técnica de Saneamento. Em
seguida passa os informes da Mesa Diretora, informou que a Mesa Diretora recebeu uma carta do Sindicato dos
Odontologos comunicando a substituição da conselheira Janine de Azevedo pela Cinara Caporeli Soares no CMS/BH.
O presidente disse que o CMS irá enviar uma carta a ex-conselheira Janine de Azevedo agradecendo a sua participação
no Conselho, informa também que o CMS recebeu uma carta do senhor Maurício Lara em resposta a Moção de
Repúdio contra a matéria intitulada “240 (duzentos e quarenta) reais para cuidar de doentes mentais da PBH, informa
que a Coordenação de BH-Vida entregou a versão final do Projeto BH-Vida que depois será remetido aos conselheiros
via correio pela Secretaria Executiva, fez convite aos conselheiros para uma reunião dia 29/04/2000, às 10:00 horas no
SINDSAÚDE, promovido pelo Fórum Mineiro de Saúde em preparação ao dia Nacional da Luta Antimanicomial no
dia 18/05/2000, fez a leitura do convite da SMSA convidando os conselheiros para o lançamento do Sistema Intranet da
SMSA no dia 28/04/2000, às 14:00 horas no 14º andar da SMSA e informou que o Conselho estará com suas
informações na página da Intranet da SMSA, fez a leitura do convite para reunião da Comissão de AIDS convidando
todos os conselheiros em especial a conselheira Maria Josefina que faz parte da Comissão representando o CMS, a
reunião será dia 03/05/2000, às 14:30 horas no 14º andar da SMSA. O secretário geral Paulo Roberto Venâncio de
Carvalho passa informes da realização da IX Plenária Nacional de Conselhos de Saúde no dia 06/06 e 07/06/2000, em
Brasília, cujo objetivo é forçar a votação da PEC 169 pelo Senado Federal, cada Conselho deve enviar de dois a quatro
conselheiros para participarem da Plenária e comunica também que antes desta Plenária Nacional, o Conselho Estadual
de Saúde estará realizando uma Plenária Estadual para discutir os temas da Plenária Nacional de Conselhos, comunica
também que está sendo entregue 40 (quarenta) Códigos de Saúde do Estado aos conselheiros. O 2º Secretário do
CMS/BH, Cornellis Johanes van Stralen faz a leitura da carta que será enviada à Secretária Municipal de Saúde a
respeito de um documento enviado à Mesa Diretora pelo Coordenador de saúde Mental da SMSA, Dr. Múcio Greco
sobre a questão da Desospitalização Psiquiátrica, em seguida esclarece que o documento contendo esta carta foi
entregue informalmente a ele a caminho de uma reunião com a Secretária Municipal de Saúde no dia 14/03/2000, onde
a Secretária convidou a Mesa Diretora para uma reunião para apresentação do Projeto Global de melhoria da qualidade
da Assistência Perinatal do SUS/BH, após ter lido o documento percebeu que este documento deveria ser oficial da
SMSA, foi levantado dúvidas, se este documento era oficial ou não, então a Mesa Diretora resolveu oficializar à
SMSA, se este documento é oficial ou não. Em seguida fez leitura de alguns trechos do documento, fez alguns
esclarecimentos sobre o conteúdo da carta do Coordenador e em seguida leu a carta elaborada pela Mesa Diretora do
CMS/BH sobre o assunto dirigindo-se à Secretária Municipal de Saúde. O presidente do CMS/BH esclarece que o CMS
aprovou por unanidade a Resolução CMS Nº 049/00, inclusive com o voto da SMSA e agora partimos para realização
do Seminário para discutirmos e elaborarmos conjuntamente com a SMSA o Projeto de Desospitalização Psiquiátrica.
O conselheiro Roges coloca que achou muito oportuno esta carta ter sido colocada no plenário do Conselho para que os
conselheiros tomassem ciência, uma vez que, a mesma foi datada de 21/02/2000, conforme o conselheiro, esta carta
está vindo hoje neste plenário por pressão dele junto à Mesa Diretora, pois o mesmo pediu a Mesa que o Conselho
desse uma resposta política a carta do Coordenador de Saúde Mental da SMSA pelos conteúdos contidos nela, no
desrespeito e desqualificando ao CMS, critica a Mesa por protelar a divulgação do documento e em consequência, o
CMS não tomou nenhuma atitude, coloca que houve sonegação de informações da Mesa Diretora, que esta carta talvez
não seja a resposta política e propõe uma comissão para rever esta carta e escrevê-la melhor para mostrar ao
Coordenador de Saúde Mental que o Conselho representa o Controle Social nesta cidade. A conselheira Rosalina critica
a Mesa Diretora dizendo que ela também pressionou a Mesa Diretora para dar uma resposta política à carta do
Coordenador de Saúde Mental da SMSA, que na história do Conselho todo documento que chega ao mesmo é remetida
a todos os conselheiros, disse que uma carta dirigida aos conselheiros datada de 21/02/2000 só hoje vem a tona, mesmo
assim verbalmente, considera um absurdo e a Mesa Diretora não tem autoridade para responder pelo Conselho e sim o
plenário. O secretário geral Paulo Roberto Venâncio Carvalho coloca que a mesa vai absorver as criticas, mas durante
este período vem cobrando da SMSA uma resposta sobre este assunto, critica o Coordenador de Saúde Mental dizendo
que ele não queria que fosse realizado o Seminário e o Conselho juntamente com a SMSA estão sentando para
organizar o Seminário neste momento, critica o conselheiro Roges pelas críticas e pergunta se o Sindicato dos
Psicólogos está por dentro do que está acontecendo aqui no Conselho. O presidente do CMS, João Athayde assume sua
atitude sobre o assunto de designar o 2º secretário na elaboração de um parecer à portaria da Desospitalização
Psiquiátrica, que as críticas de sonegação de informações não são verdades, foi uma questão de tempo e justificou o
pouco tempo do 2º secretário em elaborar esta questão. O conselheiro Evaristo disse que espera que essa discussão não
seja um conflito pessoal com a coordenação de Saúde Mental da SMSA, disse que recebeu um documento da FHEMIG
que fala sobre os atendimentos da rede na área de Saúde Mental, este documento fala que as mulheres estão sofrendo
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com mais doenças mentais e cobrou da mesa um Seminário para discutir esta questão para saber as causas. O 1º
secretário Swavili esclarece que não recebeu oficialmente nenhum documento e o mesmo não foi entregue oficialmente,
esclarece que verbalmente este documento não é a posição oficial da Secretaria e assume que a SMSA fará um
documento oficial sobre a Desospitalização a ser entregue ao Conselho, disse que o questionamento feito vai ser
respondido e que o Projeto da Desospitalização Psiquiátrica para ser encaminhado precisa da realização do Seminário
sobre Desospitalização Psiquiátrica, informou que a Secretaria tem participado de todas as reuniões da organização do
Seminário junto com a Mesa Diretora do CMS, através do DPCAS e da Coordenação de Saúde Mental. O 2º secretário
Cornellis coloca que a nossa divergência não é com a Coordenação de Saúde Mental e sim com os hospitais que não
querem a desospitalização, cita que os hospitais não querem enviar a lista de pacientes que vão ser desospitalizados,
justifica que recebeu a carta e não mostrou à Mesa Diretora até porque a carta não foi entregue oficialmente ao
Conselho e sim a sua pessoa e depois este documento foi divulgado em toda a rede da SMSA e aí tivemos que discutir
este documento na Mesa Diretora e trazer para o plenário se manifestar e disse que da sua parte não houve nenhuma
intenção de esconder o documento. Informou que vai ser feito um Seminário sobre o assunto, inicialmente marcada
para o dia 20/05/2000, com ampla participação da sociedade para adesão do projeto. O conselheiro Roges volta a
criticar a sonegação das informações, disse que o Sindicato dos Psicólogos defendem a liberdade de expressão. O
secretário geral Paulo Roberto Venâncio de Carvalho coloca que a Mesa Diretora tem de divulgar documentos que
chega oficialmente e que os conselheiros também tem o direito de divulgá-los. O conselheiro Antônio Carlos faz alguns
questionamentos sobre a continuidade do Coordenador de Saúde Mental da SMSA. O secretário geral Paulo Roberto
Venâncio de Carvalho coloca em votação a carta elaborada pela Mesa Diretora em resposta à carta do Coordenador de
Saúde Mental. O conselheiro Roges propõe que a carta da Coordenação de Saúde Mental e a carta da Mesa Diretora
seja distribuída aos conselheiros e depois de possíveis modificações enviada à Secretária Municipal de Saúde. A carta
da Coordenação de Saúde Mental foi distribuída na reunião aos conselheiros. O secretário geral coloca em votação as
seguintes propostas em votação: 1 – Enviar a carta elaborada pela Mesa Diretora imediatamente à SMSA; 2 – Enviar a
carta da Mesa Diretora e a carta da Coordenação de Saúde para os conselheiros e na próxima reunião decidir sobre o
assunto. A proposta 1 teve treze votos e a proposta 2 sete votos, a carta elabora pela Mesa Diretora será enviada à
SMSA. A conselheira Rosalina propôs passar o ponto de pauta 2 – Central de Marcação na frente da proposta de
Regulamento da II Plenária Municipal de Saúde. A coordenadora da Central de Marcação, Bianca Velloso propõe adiar
a discussão da Central de Marcação para outra reunião do CMS/BH, foi aceito pelo plenário. O presidente passa para o
ponto de pauta 1 – Apresentação e votação do Regulamento da II Plenária Municipal de Saúde. Durante a leitura do
Regulamento, alguns conselheiros fizeram vários destaques e foram feitas modificações no texto, foram incluídos
alguns artigos e retirados outros, a proposta foi aprovada com modificações passando a ser Regulamento da II Plenária
Municipal de Saúde. Devido ao adiantamento da hora os pontos de pauta Conselho Regional Metropolitano de Saúde e
Câmara Técnica de Saneamento não foi discutido. Às 18:40 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, 27 de abril de 2000.
Jom./vld
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