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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 
ORDINARIA N° 281 REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 NO AUDITÓRIO 
EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336 – 
FUNCIONÁRIOS.  
Ao decimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h, no Auditório 1 
Conselheiro Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi 2 
realizada a ducentésima octogésima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal 3 
de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata, 4 
para tratar sobre os seguintes pontos Pautas:1. Informes - 14h; 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; 3. Resoluções do CMSBH 7 
não homologadas pelo executivo - 14h30; 4-  Notificação Extrajudicial do Conselho 8 
Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRMMG) ao CMSBH - 16h. 9 
Presenças constantes ao final desta ata. A Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 10 
Carla Anunciatta de Carvalho representando o segmento usuários, inicia a plenária 11 
dando boas-vindas a todas e todos e convida a Doutora Josely Ramos Pontes, 12 
promotora de Justiça para compor a mesa, passa a fala para o Secretário Geral do 13 
Conselho Municipal de Saúde Bruno Abreu Gomes representantes dos trabalhadores, 14 
que dá as boas-vindas a todos e fala da importância da pauta, passa a fala para o 15 
Primeiro Secretario do Conselho Municipal de Saúde Valdir Ribeiro de Almeida que 16 
agradece a presença de todos e diz da importância de todos no Controle Social, passa 17 
a fala para a Segunda Secretaria do Conselho Municipal de Saúde Tatiane Caetano que 18 
cumprimenta a todas e todos. Josely Pontes fala que o ministério público está sempre 19 
à disposição para o controle social. Carla fala dos documentos recebidos por todos e 20 
passa para os informes. A Conselheira Municipal de Saúde Katia Magalhaes da boa 21 
tarde a todos e pede para que todas enfermeiras e enfermeiros presentes fiquem de pé 22 
e parabenizam pelo dia dos enfermeiros e assistentes sociais. Dona Maria fala da falta 23 
de medicamentos nos centros de saúde e UPAS. A Conselheira Municipal de Saúde 24 
Pollyana do Amaral da boa tarde a todas as pessoas presentes fala da data do dia 28 25 
de maio que é o dia da luta pela saúde das mulheres e do dia nacional de redução da 26 
mortalidade materna e diz da homenagem que será feita na sexta-feira dia 27. O 27 
Conselheiro Municipal de Saúde Jose Gilson Guedes Moreira convida a todos a 28 
participarem das câmaras técnica e fala do problema que os agentes sanitários estão 29 
enfrentando, convida a todos para participarem da reunião da Câmara Técnica de 30 
Gestão da Força de Trabalho onde será pautado sobre a extinção do cargo de agente 31 
sanitário. Carla inicia a primeira pauta sobre as resoluções do CMSBH não 32 
homologadas pelo chefe do executivo. Carla faz a leitura do documento das resoluções 33 
não homologadas do CMSBH na gestão do ex-secretário municipal de saúde Sr. 34 
Jackson Machado Pinto e ressalta que a situação é grave e de desrespeito com o 35 
CMSBH. Carla fala do trabalho que está sendo feito para cobrar as homologações. 36 
Josely fala que é lamentável essa situação da exemplo de algumas resoluções que não 37 
foram homologadas, mas foram cumpridas. Fala que quer escutar a opinião de todas. 38 
Carla fala do artigo que existe no Regimento Interno do CMSBH quando as resoluções 39 
não são homologadas. Tatiane fala da reunião realizada na data de hoje onde a gestão 40 
realizou um levantamento das resoluções pendentes de homologação. Bruno pergunta 41 
qual é o poder real do CMSBH pede resposta de todas as resoluções que não foram 42 
homologadas. Carla abre para inscrições e debates. Ângela Eulália fala da tristeza que 43 
é ver uma situação dessa e diz que o regimento está solto sem saber o que pode ser 44 
cobrado e se as resoluções não forem homologadas, fala para trazer o Doutor Hercules 45 
para explicar melhor sobre o assunto. Dona Maria faz a leitura de um poema. Gilson 46 
agradece a Deus por ter tido a oportunidade de ser conselheiro e fala do absurdo da 47 
não homologação das resoluções. Pollyana fala que todos precisam parar de serem 48 
ingênuos, fala que essa situação de não homologação prejudicou a Maternidade 49 
Leonina Leonor. Israel, presidente do Sindibel fala que está faltando clareza no papel 50 
institucional do CMSBH fala que conselho é um lugar técnico e político. Regina fala que 51 
as eleições locais, distritais e municipais não devem ser mais adiadas. Carla pede para 52 
que todos se atenham a pauta. A Conselheira Municipal de Saúde Madalena Dias fala 53 
da preocupação das não homologações das Resoluções. O Conselheiro Municipal de 54 
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Saúde Jadir Martins fala que precisamos de transparência. Jussara Silvia fala que não 55 
tem dúvida que essa não homologações é um golpe no SUSBH. Marcio fala da falta de 56 
médicos e segurança nos centros de saúde. O Conselheiro Municipal de Saúde Geraldo 57 
Arco Verde, pergunta se vamos continuar fazendo concessões. Pollyana pergunta o que 58 
vamos fazer em relação a resoluções e faz sugestões. Mônica Aguiar, fala que o prefeito 59 
está errado na indicação da SMSA e fala do retrocesso na saúde. Eliane parabeniza a 60 
mesa diretora do CMSBH por chamar essa plenária para discussão desta pauta e 61 
expõem quase sente como se estivesse enxugando gelo e fala que não podemos aceitar 62 
nenhum retrocesso. Ernani Pereira fala da impessoalidade pública. O Conselheiro 63 
Municipal de Saúde Antônio de Pádua fala que o poder emana do povo e que cabe a 64 
nós representantes do povo como conselheiro o dever de cobrar do executivo que se 65 
cumpra o papel dele. Gisele Magalhães, exigi respeito ao CMSBH. Valdir Ribeiro fala 66 
da falta de instrumentos tecnológicos para o bom funcionamento do CMSBH. Josely fala 67 
que a promotoria tem um inquérito cobrando as resoluções não homologada e reitera a 68 
necessidade de reajustes no regimento interno do conselho e reafirma a importância 69 
das câmaras técnicas na fiscalização dessas resoluções. Carla fala das eleições e 70 
afirma a necessidade das homologações para a realização das eleições. Carla sugere 71 
que votemos a Resolução 485/2022 do edital das eleições e depois fechar o conselho 72 
para que não haja mais deliberações até as homologações das resoluções pendentes. 73 
Bruno colocada em votação os encaminhamentos. Questão de ordem da Madalena. 74 
Carla fala sobre a notificação extrajudicial recebida pelo CRMMG que é uma intenção 75 
de calar a voz do CMSBH ressalta sobre o comitê de defesa do SUSBH redigiu um 76 
documento contendo assinatura de duzentas entidades inclusive do CMSBH e que 77 
somente o conselho recebeu a notificação restando clara a intenção coercitiva de nos 78 
calar. Bruno fala da proposta de moção de repudio da notificação extrajudicial recebida 79 
pelo conselho e diz que quando houver um retrocesso no SUSBH faremos oposição, 80 
mas não é a favor do fora Claudia neste momento, a posição agora é pelo dialogo, pois, 81 
a postura do CMSBH é defender a companheira Carla e aprovar a moção de repudio. 82 
Tatiane fala que a presidente tem o direito de se manifestar como Carla Anunciatta, mas 83 
como presidenta do CMSBH tem que ser decido pelo Pleno, e muitas coisas fica 84 
sabendo pela mídia quando não comunicada. A presidente deve respeitar a vontade do 85 
pleno. Josely fala que a promotoria recebeu a notificação e foi aberto uma investigação 86 
para saber se as outras entidades também foram notificadas, pois se for somente o 87 
CMSBH recebeu a notificação é um problema de coerção e fala que nunca viu um 88 
secretário de saúde convocar os conselheiros para se apresentar. Carla fala que tem 89 
respeito pelo Sindibel, mas nunca se colocaria no papel de acusação como foi feito hoje. 90 
Encaminhamentos retirados em plenária: 1- Solicitação de investigação por parte do 91 
Ministério Público das resoluções não homologadas; 2- Correção do regimento sobre a 92 
não homologação das resoluções; 3- Convocar Plenária Extraordinária para a 93 
aprovação da Resolução sobre as eleições; 4- Resposta oficial da SMSA sobre a não 94 
homologações das resoluções. Estiveram presentes: Alex Sander Ribas; Lisiane da 95 
Silveira; Angela Eulalia; Antônio Carlos dos Santos; Valeria Cruz Nascimento; Bruno 96 
Abreu Gomes; Neuzete Fatima de Lima; Welson Alexandre dos Santos; Carla 97 
Anunciatta de Carvalho; Roberto Blasig; Cleber das Dores de Jesus; Salete Cordeiro 98 
dos Santos Viegas; Geraldo Arco Verde Jadir Martins; José Gilson Guedes Moreira; 99 
Terezinha de Jesus Souza Botelho, Rafaela Sardi de Almeida; Marco Aurélio Alves; 100 
Antônio de Pádua Aguiar; Anuncio Miguel da Silva; Lucimar Rodrigues Fonseca; Maria 101 
Madalena Dias; Maura de Lourdes Canella; Pollyanna do Amaral Ferreira; Renata 102 
Nunes Medeiro;  Tatiane Caetano; Valdir Ribeiro de Almeida; Eliane Pereira; Ernani 103 
Pereira; Gisele Magalhães; Israel Arimar de Moura; Monica Aguiar; Maria das Graças; 104 
Manoel Marques; Ilda Alexandrina. Nada mais havendo para ser tratado a reunião foi 105 
encerrada ás 18h45. O registro áudio dessa ata se encontra nos arquivos do CMSBH. 106 
Belo Horizonte, 16 de maio de 2022. 107 


