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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 
EXTRAORDINARIA PRESENCIAL N° 241° REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 
2022 NO AUDITÓRIO EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO 
PENA, 2336 – FUNCIONARIOS.  
Dia quatro do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 16h, no Auditório Conselheiro 1 
Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi realizada a 2 
ducentésima quadragésima primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de 3 
Saúde de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata 4 
para tratar sobre os seguintes pontos 1. Informes – 16h. Informes gerais dos 5 
conselheiros e presentes e Informes da Mesa Diretora CMS-BH: 2. Abertura e 6 
verificação do número de conselheiros presentes: 14h30 Pauta: Mudança na gestão da 7 
SMSA de Belo Horizonte.  Presenças constantes ao final desta ata. A Presidenta do 8 
CMSBH Carla Anunciatta de Carvalho representando o segmento usuários 9 
(CODISANE), inicia a plenária as 16h explicando o motivo do chamamento da Plenária 10 
Extraordinária e explica que a luta não é contra a pessoa da Secretária e sim a luta é 11 
para a Saúde., dá boas-vindas a todos e chama para compor a mesa Bruno Abreu 12 
Gomes, Secretário Geral representando o segmento trabalhador (SINDIBEL), Valdir 13 
Ribeiro de Almeida Primeiro Secretario representando o segmento usuários (CODISAP) 14 
e Ederson Alves, presidente do Conselho Estadual de Saúde – CESMG. Bruno, fala que 15 
esse momento é o mais duro da Saúde e fala que temos que ter clareza da situação 16 
atual com uma ex-presidente do CRMMGNO cargo mais alto da Saúde. Bruno diz que 17 
a luta do Conselho Estadual da Saúde durou 21 anos para que o secretário estadual 18 
não fosse ao mesmo tempo o presidente do CMSBH e sim o presidente ser o 19 
representante dos usuários. Valdir dá as boas-vindas a todas e todos e agradece a 20 
participação de todos. Ederson, presidente do CESMG fala que está muito feliz e fala 21 
que a luta da saúde começou com a luta da população. E fala não ao CRM na luta da 22 
saúde. Carla fala da reunião com a secretária onde colocou suas expectativas para o 23 
controle social. Faz uma explanação da história da participação popular no controle 24 
social, fala que a luta antimanicomial, parto humanizado. Carla pergunta se tem algum 25 
gestor na plenária, diz que temos que prestar atenção nos sintomas para quem e como 26 
e quando defendemos. Bruno    fala que o intuito da reunião de hoje era para saber a 27 
posição da nova secretária e fala que ela se propôs, em participar de uma reunião 28 
presencial no CMSBH. Bruno abre para as inscrições. Manoel Marques da boa tarde a 29 
todos e fala que está aqui para desafiar as pessoas que só sabem criticar ações do 30 
Conselho. Assis fala que a secretária não sabe o que foi Barbacena e fala que no 31 
CERSAMs tem tratamento adequado aos usuários. Maria do Carmo fala que o SUS foi 32 
muito difícil para conquistar e é complicado escutar que uma secretaria que retrocede 33 
direitos conquistado da saúde mental. Vera, medica psiquiátrica fala que tem orgulho de 34 
falar que trabalha a mais de 30 anos no SUS, fala que não se sente representada 35 
(Associação de médicas e médicos pela democracia) e está presente para defender a 36 
política pública e defesa do SUS. Goreth fala que a responsabilidade de escolher essa 37 
posição da secretária e do prefeito e fala que isso é uma irresponsabilidade colocar uma 38 
pessoa do CRM na SMSA, assim deixa a perguntar. Porque colocar um representante 39 
do CRM no SUSBH. Maria das Graças fala do negacionismo na saúde. Luiz fala que a 40 
saúde do povo depende do povo. Mirian do Fórum Mental de Saúde Mental, fala sobre 41 
a indicação da Secretária da Saúde que há o conflito de interesse da secretária Claudia 42 
Navarro sendo está privatista, pois o CRMMG é privatista, corporativista e bolsonarista. 43 
Temos que ter coragem para resistir e lutar porque a luta está apenas começando. 44 
Ressalta que resistir é uma prerrogativa em não reconhecer a secretária de saúde que 45 
representa uma autarquia como o CRMMG. Polyana do Amaral, conselheira municipal, 46 
coordenadora da CISAM, fala sobre a escolha da secretária que contrapõe o interesse 47 
da saúde das mulheres de qualidade do parto humanizado. Autonomia das mulheres e 48 
crianças, pois devemos ter nossos direitos respeitados. Fala sobre o descumprimento 49 
das deliberações do CMSBH sobre a abertura da Maternidade Leonina Leonor. Bruno 50 
fala de pontos negativos da indicação do representante do CRMMG a gestão do SUSBH 51 
e cita alguns pontos negativos 1º ponto a interdição dos CERSAMs, 2° contra a 52 
prescrição de receitas pelos enfermeiros e 3° ponto contra a luta para o parto 53 
humanizado. Fala da impressão, mas que ainda não é o momento de fora Claudia. Fala 54 
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que é a favor da plenária com a participação da secretária. Pedro estudante de 55 
psicologia fala que agora é a hora de resistência. Alex Sander, conselheiro municipal, 56 
médico de família a 20 anos e fala que o problema não é com a Claudia, mas com nas 57 
diretrizes que é o grande problema está lá em cima. Maria das Graças, conselheira fala 58 
que não sabe o que pensar com a falta da gestão na plenária e faz a leitura da carta do 59 
Sindibel. Jadir Martins, conselheiro municipal, técnico de enfermagem, dá as boas-60 
vindas a todas e todos e diz que a secretária representa um retrocesso ao SUSBH e ao 61 
controle social. Soraia fala que Belo Horizonte vai retroceder na luta antimanicomial e 62 
fala que está claro que essa pessoa não nos representa. Pondera que a luta é de todos. 63 
Marta Elizabeth fala que já foi criado o comitê de resistência contra o CRM no SUSBH 64 
e convida as pessoas para participarem. Conceição trabalhadora do SUS no CERSAM 65 
Venda Nova fala que é muito importante esses movimentos. Laura, conselheira 66 
municipal, fala que não dá para esperar para ter dialogo com uma pessoa que não tem 67 
dialogo. José Geraldo, conselheiro municipal, fala que não acredita em papai noel e diz 68 
que a saúde não mercadoria, que o conselho é soberano. Carla fala que a secretária 69 
pediu um voto de confiança e relembra que a PAS aprovada com ressalvas pelo 70 
Conselho não foi cumprida pela gestão. Roberto Blasig, conselheiro municipal, fala das 71 
conferencias distritais de saúde mental que é de extrema importância para o momento 72 
atual. Cleber das Dores, conselheiro municipal, fala que não é possível que a secretária 73 
não irá respeitar a Mesa Diretora do CMSBH e dos 9 (nove) Conselhos Distritais de Belo 74 
Horizonte. Anderson Matos, do conselho regional de psicologia de Minas Gerias diz que 75 
repudia essas ações contra o SUSBH e a reforma psiquiátrica. Ana Fe, estudante de 76 
medicina da UFMG fala dos pontos negativos de indicar o CRMMG no SUSBH. Lucas, 77 
fala que a construção é feita por todos e todos os dias que temos de ter garrar e 78 
resistência. Breno, estudante de psicologia da FUMEC fala que somos o futuro e nós 79 
que iremos fazer a política de amanhã e diz que o CRM não é bem visto na gestão do 80 
SUSBH. Bere fala que está emocionada com essa juventude diz que o eles querem é a 81 
privatizar o SUS. Rita Torres, parabeniza a Mesa Diretora e os conselheiros municipais 82 
e fala que estamos aqui para defender o SUS. Carla agradece a presença de todas e 83 
todos. Encaminhamentos: 1) realizar uma plenária com a presença da secretaria de 84 
saúde, Claudia Navarro, convidando todos os conselhos, locais, distritais, upas e fazer 85 
uma grande mobilização; 2) reforçar um movimento permanente contra o CRMMG no 86 
SUSBH; 3) marcar uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte. Estiveram presentes: 87 
Valeria Costa Pacheco; Thais Teles Souza; Maria da Conceição Cunha; Polly de 88 
Amaral; Eunice Alessandra de Souza; Daniela de Melo Gomes; Thais Figueiredo da 89 
Cruz; Julia de Carvalho Bedaque; Monica Maciel Andrade; Luísa Stefanny dos Santos; 90 
Valdir Ribeiro de Abreu; Luísa Ferreira Francisco Gontijo; Nilza Maciel; Camila Salviano 91 
S. Sarson; Paula Lucia de Moura; Daniela Garcia; Breno Rodrigues Diniz; Leida Maria 92 
de Oliveira; Jadir Martins; Maria das Graças Rose;  Maria das Graças Nascimento; 93 
Maura Canella;  Cintia Rodrigues; Rota Torres; Ana Fe Antônia Araújo; Raquel Duarte; 94 
Emamuelle Teles Resende; Vinicius Gonzaga; Eliana Maria de Moraes; Tarcísio 95 
Rodrigues; Eliane Pereira dos Santos; Alex Sander Ribas; Anderson Matos; Marta 96 
Elizabete de Suza; Alex Jose Lopes Lino; Ederson Alves da Silva; Soraia Marcos; Ana 97 
Marta Lobosque; Rogerio Rodrigues de Carvalho; Roberto Blasig; Edileuza Carlos; 98 
Laura Fusaro; Cintia Rodrigues; Maria Cristina Januária; Demétrius Brigido; Pedro de 99 
Paula N Teixeira; José; Roberto Carlos; Altamiro Rosa; Ana luísa Melo; Clarissa Silva 100 
Pimenta; Maria Dolores; Cátia Regina Lima Bruno; Maria Nilza Cândida; Maria do Carmo 101 
Silva; Eloina M. Oliveira; Rita de Cassia Machado Doria; João Victor Moreira; Berenice 102 
Souza Silva; Izabelle Cristina F. Santos; Hada do Amaral Gomes; Gabriela M. Silva; 103 
Monica de Souza; Patrícia Felix Santos Castro; Juliana Ribeiro de Oliveira; Silvia Maria 104 
S. Ferreira; Rafael Morais Santos; Lucas Oliveira Silva; Vera Maria Veloso Prates; Mirian 105 
Abou-yd; Jorge Ribeiro; Leticia Angelo; Emilia Oliveira; Paola Oliveira; Maria Gorette A. 106 
M Faria; Sildon Bernardes F. Neto;  Assis Leite Maia; Farley; Emmanuelle; Patricia 107 
Ribeiro; Hayssa Soares; Aila Miake; Alicie Aparecida; Nada mais havendo para ser 108 
tratado a reunião foi encerrada ás 19h. O registro áudio dessa ata se encontra nos 109 
arquivos do CMSBH. Belo Horizonte, 04 de abril de 2022. 110 


