
________________________________________________________________________________________________________ 

    Av. Afonso Pena, 2.336, Pilotis – Funcionários – CEP:30.1310-007 | Belo Horizonte -MG | pbh.gov.br | cmsbh@pbh.gov.br | 3277-7733 

 1

 
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINARIA Nº 217° REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITóRIO 2 

EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336 – 3 

FUNCIONARIOS.  4 

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte dois, as 14h, no Auditório Evaristo 5 

Garcia, situado na Avenida Afonso Pena, 2336, Pilotis. Foi realizada a   ducentésima 6 

decima sétima plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 7 

(CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata. Onde foi pautado: apresentação 8 

e debate com a nova Secretária Municipal de Saúde, Claudia Navarro. O secretario geral 9 

da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde Bruno Abreu Gomes se apresenta e 10 

chama para compor a mesa Carla Anunciatta de Carvalho, Claudia Navarro, Tatiane 11 

Caetano, Valdir Ribeiro, Valeria da Cruz Nascimento, Ivania Augusta dos Santos Rodrigues, 12 

Roberto Blasig, Cleber da Dores, Manoel Marques de Oliveira, Kennedy Caetano Pereira. 13 

A Presidenta do CMSBH Carla Anunciatta saúda seus companheiros de mesa e fala que 14 

hoje estamos recebendo a nova secretaria que está aqui também como conselheira 15 

municipal. Segunda secretaria do CMSBH Tatiane Caetano da boa tarde a todas e todos e 16 

saúda todos os usuários, trabalhadores e gestores presentes nessa tarde, fala que é um 17 

momento histórico de construção coletiva e apresentação da nova conselheira municipal. 18 

Carla saúda os gestores presentes Taciana Malheiros, Renata Mascarenhas, Fernanda, 19 

Hercules Guerra e Isabela Melo. Primeiro secretario da mesa diretora do CMSBH Valdir 20 

Ribeiro agradece a presença de todas e todos. Bruno fala da alegria dessa plenária e fala 21 

da importância do SUS e do Conselho Municipal de Saúde, fala que aqui preservamos a 22 

unidade do controle social e que aqui existe sempre dialogo. Fala do prazer que é receber 23 

a secretaria no CMSBH e fala da participação dos secretários nesses trinta anos de controle 24 

social. Fala da construção coletiva para a luta de todos e cita algumas conquistas feita 25 

coletivamente. Fala das metas que estão no Plano Municipal de Saúde que são metas 26 

construídas coletivamente. Carla fala do mal entendido que aconteceu da secretaria ter 27 

enviado o convite para todos os conselhos distritais e informa que quem convoca a plenária 28 

é a mesa diretora e explica como funciona o fluxo do conselho e pede para que isso não 29 

aconteça mais e informa que já foi esclarecido isso a nova secretaria. Claudia Navarro 30 

Secretaria Municipal de Saúde agradece a convocação da plenária e fala que o 31 

entendimento dela é que seja entendido a situação na ponta e explica quais foram seus 32 

primeiros movimentos para saber como as coisas funcionam. Claudia esclarece a mesa 33 

que não teve intenção de desrespeitar ou atrapalhar o fluxo e sim de se apresentar para 34 

todos, fala que quer uma gestão transparente e que esta aberta a dialogo. Apresenta seu 35 

currículo e sua trajetória pessoal e profissional na saúde. Fala que tem trinta anos na saúde 36 

e houve o convite do atual prefeito Fuad Nomam para ser a secretaria de saúde e assim 37 

viu oportunidade de trabalhar mais próximo do SUS. Informa que ate o momento não houve 38 

troca de nenhum cargo de confiança e agradece sua equipe e informa que sem eles não 39 

conseguiria fazer o que pretende. Fala de sua nomeação que foi no dia 01/04/2022 e que 40 

no dia 04/04/2022 recebeu a mesa diretora deste conselho para uma reunião onde se 41 

mostrou transparente e aberta ao dialogo. Fala sobre a questão da saúde mental e informa 42 

que esta aberta ao dialogo, acrescenta que conversou com o Fernando de Siqueira Ribeiro, 43 

da Gerência da Rede de Saúde Mental para saber e conhecer como funciona os 44 

equipamentos de saúde mental. Agradece e fala que ninguém melhor que ela para defender 45 

o plano de saúde. Fala da diversidade e fala que o conselho não é um órgão partidário e 46 

sim um órgão que vai ser seguir a comunidade com transparência e dialogo. Agradece 47 

novamente e fala como vai respeitar a todos e pede respeito também. Carla agradece a 48 
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fala de Claudia e pondera que realmente foi contra a sua nomeação e fala que nunca vai 49 

ouvir desrespeito por parte dela e pede para que seja realizado um debate respeitoso com 50 

coerência e respeito. Elizabeth presidente do Conselho Centro Sul se apresenta. Manoel 51 

Marques presidente do Conselho Leste que o conselho esta aqui para somar. Ivania 52 

Augusta dos Santos Rodrigues presidente do Conselho Distrital de Venda Nova fala que 53 

temos que unir gestores, trabalhadores e usuários e fala que ninguém manda no conselho. 54 

Valeria da Cruz Nascimento presidente do Conselho Distrital Noroeste se apresenta, 55 

Roberto Blasig presidente do Conselho Distrital Nordeste se apresenta. Kennedy Caetano 56 

Pereira presidente do Conselho Distrital Pampulha fala que estamos reunidos para construir 57 

riquezas para o futuro e estamos unidos para um único proposito que é o fortalecimento do 58 

SUS. Cleber das Dores presidente do Conselho Distrital Oeste fala do privilegio de 59 

estarmos aqui e se apresenta e fala que estamos aqui para ouvir. Victor Campos Ferreira 60 

presidente do Conselho distrital Barreiro agradece a presença de todos e inclusive 61 

agradece todos que estavam presentes no sábado para defender a saúde. Cida justifica 62 

sua saída após sua fala e afirma que estamos aqui na luta contra qualquer ato contra o 63 

SUS, e fala que amanhã o sindbel terá uma reunião com a secretaria para resolver algumas 64 

pendencias. Teresinha Salete do centro de saúde Mantiqueira parabeniza a secretaria de 65 

saúde em assumir esse cardo e traz algumas demandas do centro de saúde. O Conselheiro 66 

Municipal de Saúde José Gilson Guedes da as boas vindas a secretaria e elogia os 67 

conselheiros que não parou de trabalhar nessa pandemia e agradece a mesa diretora por 68 

todo apoio. Adriana Maia da boa vinda a secretaria e pede para não esquecer a Farmácia 69 

Viva e fala do pedido de socorro do CREAB Leste.  Ivania pede para que olhe as demandas 70 

da regional venda nova a construção do CERSAM venda nova e o centro de saúde 71 

Mantiqueira. Claudia responde às perguntas. Gloria Capistrano da boa vinda a secretaria e 72 

fala que não gostou da forma como ela foi recebida, por que não devemos julgar sem 73 

conhecer, fala do caos que estamos vivendo e fala que a verdade tem que ser dita. Angela 74 

Eulalia cumprimenta a mesa diretora e todos presentes fala que o CMSBH é protagonista 75 

em vários ganhos para o SUSBH e fala da luta para a construção da Maternidade Leonina 76 

Leonor e que espera que venha para somar e agregar. A Conselheira Municipal de Saúde 77 

Diva Moreira fala do orgulho do SUS. Ilda Aparecida Alexandrino representando o 78 

SINDIBEL cumprimenta a todos e fala da nota que foi enviado para o conselho e parabeniza 79 

os trabalhadores da ponta, fala que o dialogo tem que ser permanente. Claudia retorna as 80 

falas e fala que manicômio nunca mais como Barbacena. Angela fala da luta do centro de 81 

saúde Paraúna. Jussara fala que está ansiosa para as obras no centro de saúde horto. 82 

Monica Maciel se apresenta fala do número de usuários que aumentam e esquecem de 83 

aumentar o número de trabalhadores e pede para que olhem as necessidades dos 84 

trabalhadores. O Conselheiro Municipal de Saúde Welson Alexandre da boa vinda e fala 85 

que o caminho que está sendo feito é o correto, fala do decreto do uso de mascaras tem 86 

que ser refeito. O Conselheiro Municipal de Saúde Jadir Martins fala da preocupação e fala 87 

que o CMSBH é um órgão deliberativo. Eliana fala das emendas parlamentares vindas para 88 

a saúde e pregunta sobre as equipes de saúde de família. Valter pergunta qual vai ser o 89 

caminho a ser seguido para os pacientes de saúde mental e pergunta também sobre a 90 

Farmácia Viva. Rita Torres fala do prazer que é conhecer a nova secretaria. Cida da 91 

regional nordeste pergunta se vai manter o compromisso de manter o NASF e os ACS. 92 

Carla pergunta porque modificaram tanto o boletim epidemiológico e fala que a melhor coisa 93 

que poderíamos dar é a honestidade. Roberto Blasig pergunta sobre a PPP e fala para dar 94 

uma atenção em relação as estruturas. Cecilia pede para que os médicos escutem mais e 95 

respeitem os usuários. A Conselheira Municipal de Saúde Maria das Graças Rosas Dias 96 
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fala que os trabalhadores da ponta entregam todas as demandas e pede equipamentos 97 

para que esse trabalho seja realizado da melhor forma. Guiomar fala que se eu quero 98 

respeito tenho que respeitar. Claudia responde as perguntas e agradece a presença de 99 

todos e fala que esta sempre aberta para o diálogo.  Carla encerra a plenária. Estiveram 100 

presentes: Alex Sander Ribas, Ana Lucia Moreira, Antônio Carlos dos Santos, Bruno Abreu 101 

Gomes, Carla Anunciatta de Carvalho, Cleber da Dores de Jesus, Claudia Navarro 102 

Carvalho Duarte Lemos, Jadir Martins, Jose Gilson Guedes, Katia Magalhães Almeida 103 

Silva, Marco Aurélio Alves, Maria Carmem Faleiro, Maria das Graças Rosa Dias, Maura de 104 

Lourdes Canella, Renata Nunes Medeiros, Tatiane Caetano, Valdir Ribeiro de Almeida, 105 

Monica da Conceição, Maria do Carmo, Valeria da Cruz Nascimento, Welson Alexandre 106 

Santos, Roberto Blasig, Monica Aparecida da Costa, Tarcisio Rodrigues Lemos, Salete 107 

Cordeiro dos Santos Viegas, Silvana Leite Pereira, Diva Moreira, Antônio de Pádua Aguiar, 108 

Jose Geraldo da Cruz. Encerrada às 18h40, 26 de abril de 2022. HIC 109 
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