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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINARIA Nº 218° REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NO AUDITóRIO 2 

EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336 – 3 

FUNCIONARIOS.  4 

Ao vigésimo quarto dia do mês de maio 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 

décima oitava plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 7 

(CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata. Onde foi pautado 1- Resoluções 8 

do CMSBH não homologadas pelo executivo; 2- Eleições das comissões Locais, conselhos 9 

Distritais e do Municipal. A Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, representantes 10 

dos usuários Carla Anunciatta de Carvalho inicia a plenária e faz proposta para que os 11 

informes sejam realizados após a pauta inicial. Valdir Ribeiro Primeiro Secretario da Mesa 12 

diretora do Conselho Municipal de Saúde e representante dos usuários da boa vinda e 13 

agradece a todas e todos. Carla justifica a ausência de Bruno Abreu Gomes e Tatiane 14 

Caetano representantes da mesa diretora. Chama para compor a mesa a Conselheira 15 

Municipal de Saúde Katia Magalhães Almeida Silva representante do segmento gestor e 16 

Conselheiro Municipal de Saúde Welson Alexandre representante dos trabalhadores. A 17 

Conselheira Municipal de Saúde Katia Magalhães se apresenta e fala que é uma honra 18 

esta representando a Tatiane e se solidariza com a Sofia Feldman em relação aos ataques 19 

que o hospital vem sofrendo. O Conselheiro Municipal de Saúde Welson Alexandre se 20 

apresenta. Hercules Guerra Procurador do Município se apresenta. Josué Valadão 21 

Secretario de Governo representando o prefeito Fuad Nomam se apresenta e informa que 22 

é a primeira vez que participa de uma plenária do CMSBH, apresenta Valeria e Veronica 23 

que vieram participar também da reunião. Carla informa que o prefeito mandou um cartão 24 

agradecendo o convite e informando sua ausência. Passa para a primeira pauta sobre 25 

Resoluções do CMSBH não homologadas pelo executivo e passa a fala para o Hercules 26 

que fala sobre as resoluções não homologadas, fala que foi feito um levantamento de todas 27 

as resoluções paradas e explica como o fluxo deverá funcionar, fala que não é obrigatório 28 

que as resoluções do CMSBH sejam imediatamente homologadas, fala da importância do 29 

CMSBH e a participação do povo, mas explica que o gestor pode ou não autorizar a não 30 

homologação das resoluções, caso contrario o gestor devera mandar uma justificativa da 31 

não homologação. Pondera que algumas resoluções já perderam o sentido e explica, por 32 

exemplo, que tem resoluções que é mais recomendação. Fala que pode se fazer um 33 

trabalho conjunto com o jurídico para saber qual resolução que já perdeu o sentido ou não. 34 

Valadão fala que o Hercules falou tudo que é necessário, fala que as resoluções dos 35 

conselhos vêm para construir e acrescentar, então acha importante que entre em acordo 36 

da importância das resoluções e se coloca a disposição. Carla fala que as resoluções 37 

perderam o objetivo pela demora do executivo em homologar as devidas resoluções no 38 

prazo determinado e propõem uma reunião para alinhar esse fluxo de homologação. Carla 39 

fala que se o prefeito não homologar a resolução o mesmo deveria mandar uma justificativa 40 

para o pleno do CMS da não homologação. Carla abre para as inscrições e pede para que 41 

as pessoas sejam objetivas e respeitem o tempo determinado. O Conselheiro Municipal de 42 
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Saúde José Gilson Guedes se apresenta e fala que as resoluções foram mandadas para o 43 

secretario e o mesmo não foi avaliado nem mandado para o jurídico e muito menos para o 44 

prefeito e essas mesmas não tiveram nenhuma justificativa de não homologação pelo 45 

executivo e pondera que isso é uma falta de respeito com o CMSBH e o controle social de 46 

BH.  O Conselheiro Municipal de Saúde José Geraldo fala que é importante uma plenária 47 

cheia, mas também é importante saber por que estamos aqui, fala da importância de se 48 

saber o que é o conselho e suas ferramentas. Ernani Ferreira Leandro agradece o convite 49 

e se apresenta fala da importância das reuniões hibridas e fala que o município tem sim 50 

recursos para que sejam disponibilizados ao CMSBH recursos para que essas reuniões 51 

aconteçam dessa maneira hibrida. Carla pede para que seja respeitado o tempo de fala. 52 

Jussara fala que não da para entender como as deliberações CMSBH não são 53 

homologadas. Adriana Rodrigues trabalhadora do centro de saúde serra verde fala do 54 

esvaziamento das comissões locais, fala da falta dos pediatras nos centros de saúde. Maria 55 

fala que o centro de atendimento a mulher será privado. Hercules fala responde do esforço 56 

que será feito para responder todas as demandas e fala que o centro de atendimento a 57 

mulher será SUS. Carla fala explica como o conselho funciona. Katia fala do papel do 58 

conselheiro em relação a essa cobrança das homologações das resoluções. A conselheira 59 

Municipal de Saúde Madalena Dias fala que precisamos dessas homologações. Polly fala 60 

que o acordo da ultima plenária foi que a gestão trouxesse justificativas para a não 61 

homologação dessas resoluções e propõem a paralização das pautas no CMSBH. O 62 

Conselheiro Municipal Jadir Martins fala que não estamos brincando de se conselheiros e 63 

fala do lamento dessa situação. Welson fala que o que esta em jogo é autonomia do 64 

conselho propõem que seja estabelecido um prazo para que essas resoluções sejam 65 

homologadas. O Conselheiro Municipal de Saúde Cleber da Dores fala que esta muito 66 

preocupado com essa situação. Carla explica o que seria fechar o conselho. Juscelino 67 

parabeniza a mesa pela condução da plenária. Carla fala que o levantamento das 68 

resoluções foi realizado pela assessoria jurídica do conselho e agenda uma reunião para a 69 

próxima quinta feira com a Fernanda Maia e Hercules para alinhar as questões das 70 

resoluções. Carla coloca em votação a reunião com a assessoria jurídica na quinta e na 71 

sexta a mesa diretora se reuniu para pensar em um indicativo de data para uma plenária. 72 

Em regime de votação é aprovado o encaminhamento com unanimidade. Carla agradece 73 

a participação dos convidados. Entramos na segunda pauta: Eleições das comissões 74 

Locais, conselhos Distritais e do Municipal e Carla chama Bruno para compor a mesa. 75 

Bruno pede desculpas pelo atraso e sugere que seja feito a leitura da proposta de 76 

Resolução 485/2022 e informa que tem que ser retirado a comissão eleitoral. É feita a leitura 77 

da proposta. Abre para os destaques. Vania Albuquerque fala da correção da sigla LGBT 78 

para LGTBQIA+. Bruno fala da correção da data para 15/07/2022 no item 2.2.3. Informa 79 

que podemos sim aprimorar as coisas mas fala que a resolução é padrão para as eleições. 80 

A Conselheira Municipal de Saúde Lisiane da Silveira Ev pede para corrigir data no ponto 81 

4.2. Bruno fala que a data das eleições foi definida conforme combinado que as eleições 82 

seriam realizadas em junho, julho e agosto, informa também sobre os mosquitinhos e 83 

cartazes que foram confeccionados divulgação e será distribuído para os distritos e 84 
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comissões locais. Fala da reunião que aconteceu com a intenção de ativação das 85 

comissões locais e da reunião do colegiado de mesas diretoras. Fala do documento que 86 

será elaborado com perguntas e respostas para auxiliarem nas eleições. Abre para debate. 87 

Manoel Marques de Oliveira fala que as comissões locais estão esvaziadas e propõem que 88 

sejam adiadas as eleições. Vania Albuquerque pergunta sobre as eleições dos 89 

trabalhadores nos distritos e pergunta se a comissão tem que estar presente. Eliana Pereira 90 

fala para fazer vídeos nas redes sociais para incentivar a juventude a participar do controle 91 

social. Cida pergunta se o código de ética está pronto. Adriana Rodrigues pede para que 92 

seja adiada as eleições por esvaziamento das comissões locais. Monica Aguiar fala que 93 

estamos em um ano eleitoral e sugere o adiamento das eleições. Polly fala da preocupação 94 

das datas das comissões locais. Madalena fala que esta preocupada com o fortalecimento 95 

das comissões locais e distritais. Monica Guimalhães agradece o apoio ao Sofia Feldman. 96 

Edneia fala que as comissões locais estão esvaziadas e é a favor do adiamento. Cleber 97 

fala que quem propôs as eleições foi os próprios conselhos distritais então não acha 98 

necessário o adiamento das eleições. Encerrado as inscrições. É colocado em votação 99 

duas propostas. Primeira que seja mantido o calendário para as eleições e a segunda para 100 

que sejam adiadas as eleições. Em regime de votação é aprovado para que seja mantido 101 

o calendário para as eleições. Bruno esclarece que o quórum é conferido ao inicio da 102 

plenária. Em regime de votação é aprovado com unanimidade a Resolução 485/2022. É 103 

retirada a comissão eleitoral que será composta pelos representantes da mesa diretora e 104 

os conselheiros municipais de saúde Jadir Martins representando os trabalhadores, Katia 105 

Magalhães representando os gestores e representando os usuários Madalena Dias e José 106 

Lopes Lino. Estiveram presentes: Antônio Carlos dos Santos, Bruno Abreu Gomes, Carla 107 

Anunciatta de Carvalho, Cleber da Dores de Jesus, Geraldo Arco Verde, Jadir Martins, Jose 108 

Gilson Guedes, José Lopes Lino,  Katia Magalhães Almeida Silva, Magali Gomes Pinto, 109 

Marco Aurélio Alves, Maria Gabrielle de Lima Rocha, Maria Madalena Dias, Maura de 110 

Lourdes Canella, Pollyana do Amaral Ferreira, Renata Nunes Medeiros, Valdir Ribeiro de 111 

Almeida, Lisiane da Silveira Ev, Welson Alexandre Santos, Roberto Blasig, Salete Cordeiro 112 

dos Santos Viegas, José Horta de Carvalho Godoy, Teresinha de Jesus Souza Botelho, 113 

Antônio de Pádua Aguiar, Amâncio Miguel da Silva, Lucimar Rodrigues Fonseca, Jose 114 

Geraldo da Cruz. Justificaram: Laura Fusaro Camey. Encerrada às 18h, 24 de maio de 115 

2022. HIC 116 
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