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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 1 

REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE  2010, NO PLENÁRI O CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, 2 

SITUADO NA AVENIDA AFONO PENA, 2336, 14º ANDAR, FUN CIONÁRIOS. 3 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, ás 14h10’, a Presidente do Conselho, Sandra 4 

Maria dos Santos declara aberta a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo 5 

Horizonte, para tratar os seguintes pontos de pautas: 1. Informes Gerais; 2. Abertura e verificação do 6 

número de conselheiros presentes para início da reu nião; 3. Apreciação e aprovação da Proposta 7 

Orçamentária, por Projeto de Atividade para o ano d e 2011; 4. Assuntos Gerais. 1. INFORMES 8 

GERAIS:  O conselheiro Rui Moreira (usu) questionou sobre a reportagem veiculada em redes de televisão, 9 

rádio a respeito de cobrança de multas de trânsito aos motoristas das ambulâncias do SAMU. Ele informa 10 

que procurou pessoalmente alguns motoristas do SAMU, para buscar maiores informações sobre o assunto. 11 

A situação foi confirmada pelos mesmos, que disseram que estão recebendo multa por excesso de 12 

velocidade e também acumulando pontos na carteira. Foi informado ainda que a Secretaria Municipal de 13 

Saúde (SMSA) não está disponibilizando o documento que abona estas multas no DETRAN. Questionou 14 

que o grande problema destas multas é que se a ambulância transitar na velocidade estabelecida poderá 15 

colocar em risco a vida do usuário que estiver sendo conduzido até a unidade de saúde. A respeito desse 16 

assunto também se manifestou o conselheiro Paulo Venâncio (trab- sindsaúde). A situação foi esclarecida 17 

pelo Chefe de Gabinete da SMSA, Marcos José Mendes ,  que informou a SMSA recebeu esta demanda na 18 

segunda-feira da semana passada, e que o Dr. Fabiano Pimenta está encaminhando as questões. 19 

Esclarece que  em decorrência da instalação de vários radares na cidade está se emitindo muitas infrações 20 

pôr extrapolamento de velocidade. A empresa das ambulâncias é contratada para gerir o serviço, pôr isso, 21 

os motoristas do  SAMU não são funcionários da saúde. Quando haviam multas, a empresa entrava com um 22 

recurso e se verificava que a multa era em decorrência de algum atendimento, confirmando o atendimento, 23 

era encaminhado um documento à empresa e esta aos órgãos de trânsito  competentes. No entanto, a partir 24 

de um determinado período os órgãos de trânsito passaram não aceitar este documento, e a empresa como 25 

medida interna começou solicitar que os motoristas assinassem um documento. No entanto, ontem o 26 

Secretário Municipal conjuntamente com a Dr.ª Paula Martins, assinando uma declaração validando os 27 

casos em que haja necessidade de excesso de velocidade. No entanto, ressaltou que não há necessidade 28 

de excesso de velocidade caso a ambulância esteja sem pacientes, e este é um ponto de vista técnico que a 29 

SMSA não tem como modificar. Mas a SMSA está tomando as providências de acordo com aquilo que está 30 

dentro de suas responsabilidades. O conselheiro Paulo Venâncio (trab.)  ressaltou a importância do 31 

CMSBH formar uma comissão para elaborar as atividades do CMSBH em comemoração ao Dia da 32 

Consciência Negra em novembro envolvendo outros setores e também convidar o Conselho Estadual de 33 

Saúde. A 2ª Secretária da Mesa Diretora, Walderez Alves (usu-força sindical) informou que quando foi 34 

proposto a composição da comissão nesta gestão, que  somente ela enquanto conselheira municipal 35 

quis participar da comissão. Informa que no dia 19 de outubro ás 10:30h  será realizada uma reunião 36 

para discutir o evento, e foi encaminhado um memorando para os conselhos distritais para que eles possam 37 

enviar dois representantes para participar da comissão. Nesta reunião será discutida a proposta das 38 

comemorações na semana do dia 23/11/2011 e uma atividade no dia 27 de outubro, conforme ofício enviado 39 

pela Coordenadoria Nacional de Política de Igualdade Racial, que solicita que os Municípios façam uma 40 

mobilização em Pró da Saúde da População Negra e Etnias. Será enviado convites aos sindicatos e outras 41 

instituições. Convidou todos para participarem da reunião dia 19 de outubro, quando começarão organizar o 42 

evento. A respeito da comissão para as atividades do dia da Consciência Negra, Paulo César Machado, 1º 43 

secretário da MD, ressaltou que a discussão foi feita pela Mesa Diretora na reunião da parte da manhã, e foi 44 

designado que a Walderez, que já fazia parte da comissão desde a gestão anterior, tomasse frente da 45 

organização do evento, que será realizado em conjunto com a SMSA. O conselheiro distrital Ildeu (usu-46 

leste)  informou sobre seu atendimento de fisioterapia e terapia no Hospital  Odilon Berhengs, e fala que o 47 

atendimento de fisioterapia é feito por estagiários da FUMEC e não há número suficiente de profissionais 48 

para atender demanda. Queixou-se também da infra-estrutura para o tratamento de fisioterapia, cuja piscina 49 

para fazer os exercícios de fisioterapia fica com a água muito quente durante o ano todo. Ele acha que isso 50 

é um gasto de energia elétrica. A esse respeito, o 1º Secretário da Mesa Diretora, Paulo César Machado 51 

(gestor) orientou o conselheiro procurar o conselho local do próprio hospital para que eles façam os devidos 52 

encaminhamentos junto com a Diretoria do HOB. O conselheiro também queixou-se da falta do 53 

medicamento omeprazol na farmácia do centro de saúde onde é atendido, e Paulo César Machado 54 

esclarece que por ser um medicamento de uso corrente, há algum motivo que justifique esta falta, e ele 55 

verificará o que está acontecendo na Gerência de Assistência Farmacêutica da SMSA. O conselheiro José 56 

Brandão Maia (trab.) , lamentou a ausência do Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte nas 57 

reuniões do CMSBH, mesmo que esporadicamente, ressalta que não desmerece a presença do 1º 58 

Secretário Paulo César Machado. A esse respeito, Paulo César informou que a ausência do Secretário de 59 

Saúde deve-se ao grande número de compromissos na agenda do Secretário e outros gestores. Mas ele 60 

reportará a solicitação dos conselheiros ao gestor municipal. Ressaltou também sobre a questão da dengue 61 

no município de Belo Horizonte, e que a SMSA está atenta tomando as atitudes necessárias. Maia chamou 62 



 

2 

atenção dos demais conselheiros sobre o duelo político dos conselheiros são travados muito mais nos 63 

bastidores do conselho do que na própria plenária. Paulo César justificou que ás 16 horas terá que se retirar 64 

da reunião porque tem que levar sua mãe à uma consulta médica. A Presidente Sandra Maria fez a 65 

apresentação da conselheira suplente de Venda Nova, Cármem Aparecida, que está tomando posse nesta 66 

plenária. Logo em seguida convidou-se Guilherme José Antonini, Gerente de Orçamento e Finanças da 67 

SMSA, para apresentar o ponto de pauta: da Proposta Orçamentária, por Projeto de Atividade  para o 68 

ano de 2011, que informou que houve a apresentação das Planilhas com discriminação de cada ação, na 69 

CTF no dia 13/10/2010.  Ele respondeu todas as questões apresentadas pelos conselheiros na reunião do 70 

dia 07/10/2010 e após apresentação das planilhas fez as demais considerações de acordo com os 71 

questionamentos dos conselheiro. Os pontos mais questionados foram os valores dos recursos destinados 72 

para o “Projeto Posso Ajudar”, e que os conselheiros entenderam que deve ser uma pauta de plenário do 73 

conselho municipal. Esclarecidos todos os questionamentos, o conselheiro Rui Moreira (usu) fez a leitura do 74 

seguinte Parecer: “A Câmara Técnica de Financiamento reunida nos dias 23 e 28 de setembro de 2010, 75 

para apreciação da Proposta Orçamentária por Progra ma para o ano de 2011, apresentado pelo 76 

Gerente de Orçamento e Finanças da Secretaria Munic ipal de Saúde Guilherme José Antonini 77 

Barbosa. Após análise e apreciação do referido proj eto, os conselheiros presentes, recomendam ao 78 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Hor izonte a aprovação da Proposta Orçamentária 79 

por Programa para o ano de 2011, com as seguintes r ecomendações: � Qualquer movimentação 80 

financeira da Proposta Orçamentária dos 9 programas  apresentados (planilha em anexo), deverão 81 

ser submetidos á apreciação e aprovação do Conselho  Municipal de Saúde de Belo Horizonte; � 82 

Todos os questionamentos levantados na Reunião Ordi nária do Conselho Municipal de Saúde, 83 

realizada no dia 07/10/2010, foram sanadas conforme  explanação do Gerente de Orçamento e 84 

Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherm e José Antonini Barbosa, incluindo a 85 

apresentação da planilha com os detalhamentos exigi dos. Belo Horizonte, 13 de outubro de 2010. 86 

WILTON RODRIGUES Coordenador da Câmara Técnica de F inanciamento”. Após a leitura do parecer a 87 

Presidente do CMSBH submeteu à aprovação o Parecer da CTF com a Proposta Orçamentária da 88 

Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte, po r Projeto Atividade para o ano de 2011, que foi 89 

aprovado por unanimidade pelos conselheiros present es. Em seguida passou-se para os informes da 90 

Mesa Diretora: A Presidente Sandra Maria, apresentou a conselheira Rejane Totti, suplente de Maria 91 

Cândida e representante do trabalhador (SINDIBEL) e a suplente de usuário do cds- Venda Nova, a 92 

conselheira Carmem Aparecida Silva. Informa sobre a reunião do conselho de saúde do hospital Sofia 93 

Feldman, no dia 15/10/2010 ás 14h, no Auditório do Hospital, situado, à rua Antônio Bandeiras, n.º 100, Tupi. 94 

Lembra que os conselheiros distritais escolhidos para representar no conselho do hospital devem participar. 95 

Informa também que no dia 19/10 de 8h:30’ ás 12h haverá o II. Fórum da Saúde, que está sendo realizado 96 

pela FUNDAMIG. Os membros da Mesa esclareceram que por ser um evento promovido por uma fundação, 97 

e a o CMSBH não se responsabilizará por inscrições dos conselheiros interessados. O conselheiro Paulo 98 

Venâncio ressaltou que os conselheiros que participarem do evento deverão ter um olhar crítico, uma vez 99 

que estas instituições caminham na contramão dos princípios do SUS. Assuntos Gerais 1 - A conselheira 100 

Valéria Almeida (usu-vn) apresentou a justificativa de sua suplente estar tomando posse apenas nesta data, 101 

pois o CDSVN quando fez a votação de seu regimento interno usou as orientações que foram retiradas na 102 

comissão, onde cada conselho poderia organizar-se de sua forma, como que se quisessem zerar a 103 

contagem de tempo dos conselheiros. Diante disso, todos os conselheiros de Venda Nova estariam aptos 104 

para retornar para o CMSBH, e naquela época foi indicando como suplente o conselheiro João Batista para 105 

o CMSBH, decisão que foi acatada pela plenária do CDSVN.  No entanto, ao chegar o nome do conselheiro 106 

no CMSBH a Mesa Diretora do CMSBH entendeu que estariam ferindo o Regimento Interno do CMSBH, e 107 

resolveram que João Batista não poderia tomar posse. Ela ressalta que está  apenas esclarecendo os fatos, 108 

não está fazendo nenhum questionamento sobre a posição tomada pela Mesa Diretora do CMSBH. Sobre 109 

este assunto, Paulo César reforçou que foi encaminhado conforme regimento do CMSBH, e uma vez que o 110 

conselheiro João Batista já possuía dois mandatos, ele não poderia assumir o mandato da gestão 111 

2010/2012. Assuntos Gerais 2 : A conselheira Maria Cândida Lélis (trab) informou sobre a posse dos 112 

conselheiros do conselho distrital nordeste. Lembrou ainda sobre as discussões feitas na gestão anterior em 113 

ampliar a participação em eventos externos, para os conselheiros distritais. Ressaltou que ela foi uma das 114 

defensoras de que os conselheiros distritais pudessem participar dos eventos externos onde houvesse a 115 

participação do cmsbh. No entanto, na retirada de um representante do cds-nordeste para participar da 116 

Plenária Nacional de Conselhos de Saúde em Brasília, a 2ª Secretária da Mesa Diretora Walderez Alves 117 

informou que a vaga seria somente para usuário, e o cds-nordeste (usuários e trabalhadores) ficaram 118 

indignados com a situação, uma vez que o principal argumento utilizado foi o fato de que o trabalhador que 119 

participar destas atividades, ficaria muito tempo fora da unidade de saúde, deixando prejudicada a 120 

assistência. Ela ressalta que se é para formação do profissional, não ver na participação nos eventos 121 

externos nenhum prejuízo. Questionou a posição da mesa diretora sobre esta orientação. Sobre este 122 

assunto, a conselheira Lúcia Ferreira (usu-nordeste) se manifestou indignada, porquê ela não 123 

concorda com discriminação.  Os demais membros da Mesa Diretora presentes, Presidente e 1º 124 
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Secretário, esclareceram que não houve nenhuma orientação da Mesa Diretora do CMSBH para que os 125 

conselhos encaminhassem somente usuários para participar da Plenária em Brasília, houve uma 126 

interpretação equivocada por parte da secretária Walderez, e não há nenhuma resolução do CMSBH com 127 

orientação neste sentido. O conselheiro Paulo Venâncio relembrou como se deu o processo de formação da 128 

Plenária Nacional de Conselhos, que garantia a participação dos conselheiros conforme representações. 129 

Resgatou a história das discussões sobre a criação da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde em que 130 

uma das regras é que a plenária não seria deliberativa, mas ela deveria ter uma legitimidade, e para isso 131 

deveria haver na plenária quatro conselheiros dos conselhos municipais ou estaduais, e o acesso á essa 132 

plenária deveria ser paritária. Paulo Venâncio lembra que é necessário que a mesa verifique quantos 133 

conselheiros devem mandar, qual a finalidade da plenária para enviar o n.º correto de conselheiros. Reforça 134 

sobre a importância da dotação orçamentária para os conselhos distritais, para que eles possam bancar 135 

seus conselheiros. A 2ª secretária Walderez esclareceu que o n.º de conselheiros está de acordo com o que 136 

foi solicitado pelo Conselho Nacional de Saúde, e que a Secretária Executiva Alessandra fez contato com 137 

Brasília informando que BH enviará 43 conselheiros mais uma secretária executiva. Reforçou a importância 138 

do conselho distrital ter sua dotação orçamentária própria. Esclareceu que a orientação dada ao cds-139 

nordeste foi baseada na Mesa Diretora da Gestão anterior, e pôr isso ela entendeu que seguiria a mesma 140 

orientação. Como critério para escolha dos conselheiros municipais para participarem do evento, foi seguido 141 

a presença de 75% nas reuniões ordinárias e câmara técnicas. Lembrou que na reunião anterior ficou 142 

aprovado que ao final das plenárias do cms, os conselheiros assinarão uma lista para comprovar que eles 143 

ficaram na reunião até o final. O conselheiro Ildel fala que não ficou satisfeito com o esclarecimento sobre as 144 

questões pontuadas pôr ele, e a 2ª Secretária Walderez convida o conselheiro para participar da Plenária de 145 

Usuários, enfatizando que o assunto deve ser pautado nesse fórum. Assuntos Gerais 3 -  A conselheira 146 

Valéria Ferreira , pontuou que com o afastamento do Secretário Geral, Cléber das Dores de Jesus, os 147 

usuários estão com vacância na Mesa Diretora, que está sem paridade. Propõe apoio da plenária para 148 

decidir  a nomeação de um conselheiro usuário para substituir o Cléber, somente enquanto ele se encontra 149 

afastado, a fim de que os usuários não fiquem prejudicados em virtude da paridade. Paulo César Machado 150 

ressalta que não se lembra de em um outro momento do conselho, haver substituição do representante. Os 151 

demais membros estão decidindo de forma colegiada, com as representações por segmento é a favor de 152 

aguardar o  e atestado, pois atualmente ele não está afastando oficialmente e este assunto deve ser tratado 153 

politicamente. Solicitou licença da Mesa para que pudesse se retirar conforme havia informado no início da 154 

reunião. A Presidente Sandra Maria, esclareceu que fez contato como Cléber, e ele está aguardando um 155 

posicionamento do médico para verificar se ele terá que se licenciar por muito tempo, pois até a presente 156 

data, a mesa diretora ainda não recebeu nenhum comunicado oficial sobre seu licenciamento. Entende 157 

portanto, que o melhor é aguardar o posicionamento do Cléber para que os conselheiros usuários pudessem 158 

tomar alguma definição. Outros conselheiros se manifestaram a respeito do assunto, e defenderam 159 

aguardar o posicionamento do Cléber sobre seu licenciamento, os conselheiros usuários, Claudete Liz, 160 

Walderez e  Valdir Matos de Lima, que propôs que o assunto fosse tratado em uma plenária extraordinária 161 

de usuários. O conselheiro Paulo Venâncio, pediu licença aos usuários sugeriu a proposta de que como 162 

existe uma eleição da Mesa Diretora em agosto, um terceiro colocado na eleição assuma sendo portanto a 163 

conselheira Martha Auxiliadora Ferreira, assuma interinamente a vaga de usuário na Mesa Diretora, até o 164 

retorno do Cléber, e que a proposta é fortalecer a mesa diretora, e que não é uma proposta de substituir o 165 

cargo do Cléber. Após várias discussões por parte dos usuários  foi submetido à aprovação as seguintes 166 

propostas: 1) que a vacância do segmento de usuário seja assum ido interinamente pela terceira 167 

colocada na eleição, consequentemente a conselheira  Martha Auxiliadora; 2) que a discussão seja 168 

levada para uma plenária extraordinária de usuários . Os trabalhadores se abstiveram da votação e se 169 

manifestaram a favor da proposta vencedora em plená rio. Por 8 (oito) votos, a primeira proposta 170 

venceu a segunda proposta, que recebeu 7 (sete) vot os . Votaram na proposta 1 os seguintes 171 

conselheiros: Valéria, Adolpho, Walter, Teresa, Lúcia, Ivan, Walter e Osvaldo. Votaram a favor da proposta 172 

2: Valdir, Adi, Claudete, Ana Maria , Wilton, Jorge, Walderez. Portanto, ficou aprovado que a partir de 173 

segunda feira dia 18/10, a conselheira Martha Auxiliadora Ferreira assumirá interinamente a vaga de usuário 174 

na mesa diretora. Martha agradeceu o plenário a confiança depositada na sua pessoa. Justificou sua 175 

ausência nas reuniões do conselho que foi em decorrência de questões pessoais. Ressaltou que assumirá 176 

interinamente até o retorno de Cléber das Dores. Informa que no dia 29/11/2010 estará na França para falar 177 

sobre gestão participativa e sobre a questão da imunodeficiência, representando a instituição dos 178 

imunodeficientes, da qual ela representa nacionalmente. Assuntos Gerais 4 –  Escolha de dois 179 

conselheiros para compor o conselho local do Hospit al São Francisco de Assis – ficaram escolhidos 180 

os conselheiros Lúcia Ferreira Passos e  Ivan Mateu s Dutra. Assuntos Gerais 5 – A conselheira Lúcia 181 

Ferreira fala do fato do conselheiro eleito no cds-nordeste ser semi-analfabeto, ela teve que fazer outra 182 

escolha. Fala do ainda sobre o terrorismo em torno da elaboração de relatórios das atividades que os 183 

conselheiros participam, mas ela entende que o relatório pode ser feito de outra forma, não 184 

necessariamente escrito. Ela fala que o conselheiro foi trocado porquê ele não teria condições de apresentar 185 

relatórios. Ela reforça que não concorda com as situações, mas que irá rever as questões no seu conselho 186 
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distrital. Reforça que as comunicações enviadas do cmsbh aos conselhos distritais, sejam revisadas pela 187 

mesa diretora. Solicita esclarecimentos pôr parte da MD. Sobre a questão do relatório, Walderez esclareceu 188 

que na reunião do Colegiado de Mesas Diretoras aprovou que o relatório deveria ser escrito, não sendo uma 189 

decisão dela.  A presidente Sandra Maria reforçou que esta decisão do relatório ser pôr escrito não é da 190 

Mesa Diretora do Conselho Municipal, e sim do colegiado de mesas. Assuntos Gerais 6: A conselheira 191 

Sângela Hilarino (usu) informou que no dia 19 e 20 os conselheiros participarão de um evento sobre Gestão 192 

Participativa na Secretaria Municipal de Planejamento. Solicita que seja cedido um espaço na próxima 193 

reunião para que ela possa passar os informes de sua participação. Assuntos Gerais 7  - O conselheiro 194 

José Brandão Maia reforçou a necessidade de participação efetiva dos usuários nas comissões e comitês 195 

de ética e pesquisa. Lembrou que na gestão anterior a questão não foi levada muito a sério pela mesa 196 

diretora, e solicitou que os usuários apresentem relatórios das discussões pautadas nas reuniões dos 197 

comitês, considerando a importância dos assuntos que são abordados e aprovados. Sobre este assunto, o 198 

conselheiro Jorge Ribeiro ressaltou que várias discussões que são pautadas nos comitês de ética devem 199 

ficar no âmbito do próprio comitê. O conselheiro Maia falou ainda da discussão realizada na CTCAM do dia 200 

13/10, referente a seleção dos gerentes adjuntos para os centros de saúde, quando os membros da câmara 201 

técnica foram informados pela Gerência de Gestão de Trabalho da SMSA que 33 (trinta e três) gerentes 202 

adjuntos já foram escolhidos, e ressalta que não houve a participação do CMSBH neste processo, mas que, 203 

conforme informações da Gerência de Gestão do Trabalho/SMSA. os conselheiros distritais e locais 204 

participaram do processo de seleção. Argumenta que os conselho distritais e locais não podem ferir a 205 

hierarquia do CMSBH, havendo portanto uma falta de respeito por parte de conselheiros municipais que 206 

participaram do processo nas suas regionais, mas não comunicaram ao conselho municipal.  A conselheira 207 

Martha Auxiliadora foi convidada pela Presidente do conselho para compor a mesa, e assumir interinamente 208 

o lugar  usuário na mesa diretora. Assuntos Gerais 7  - Paulo Venâncio convidou os conselheiros para 209 

participarem da reunião de Política Estadual de Humanização que acontecerá no dia 19/10 de 8 ás 17h. 210 

Ressalta que esta reunião acontece toda segunda terça-feira do mês, mas que neste mês em virtude do 211 

feriado, a reunião foi transferida para a terceira terça-feira. Assuntos Gerais 8 – Curso de capacitação -  212 

Paulo Roberto Venâncio de Carvalho se coloca a disposição para dar curso de capacitação gratuitamente 213 

aos demais conselheiros, pois entende que a Política de Educação Permanente para o controle Social do 214 

SUS é maior do que simplesmente ministrar cursos de capacitação. Solicita que os demais monitores se 215 

manifestem dessa forma também. O conselheiro Welson Alexandre (trab) (chegou ás 16:30) reafirmou seu 216 

posicionamento na reunião anterior, quando também se colocou a disposição para ser monitor voluntário 217 

nos cursos de capacitação de conselheiros, bem como acredita que existe monitores que foram capacitados 218 

para ministrar o curso, podendo este ser realizado pelo próprio conselho municipal. Para tratar sobre a 219 

capacitação de conselheiros, o Mesa Diretora agendo u uma reunião com a Comissão de Educação 220 

Permanente para o dia 21/10/2010 ás 10h na sala de reunião do conselho . Assuntos Gerais 10 -  221 

Welson reafirmou algumas solicitações anteriores de pautas que devem ser discutidas no Plenário do 222 

CMSBH, e solicitou que a MD convoque o mais breve possível reuniões para discutir as seguintes questões: 223 

1) Cartão Saúde Jovem – crianças e adolescente a partir de uma determinada idade podem buscar sozinhos 224 

uma consulta médica no centro de saúde; 2) Processo de seleção dos gerentes adjuntos para os centros de 225 

saúde, visto que este assunto não foi discutido no plenário do conselho; 3) Projeto posso Ajudar, 226 

considerando os questionamentos apresentados pelos conselheiros durante as discussões sobre a LOA . 227 

Sobre estes assuntos, o conselheiro Paulo Venâncio ressaltou a necessidade da Mesa Diretora pautá-los 228 

em plenário. Encerrados os assuntos gerais, registrou-se a presença que conselheiros, a seguir descritos, 229 

estiveram presentes até o final desta reunião: Valéria, Sângela, Teresa, Carmem, Helenice, Lúcia, 230 

Walderez, Sandra, Marta, Maia, Claudete, Marcos José, Ana Maria Caldeira, Ana Maria de Jesus, Walter, 231 

Jorge, Rui, Valéria, Adi, Enildo, Cármem , Adolpho, Valdelice, Osvaldo, Mª Cândida, Rejane, Welson, Paulo 232 

Venâncio, Ângela e Romeu. Conselheiros Presentes na reunião do dia 14/10/20 10: Adi dos Santos, 233 

Aurinho de Matos, Adolpho von Randow Neto, Ana Maria de Jesus, Ana Maria Caldeira Oliveira, Ângela 234 

Eulália dos Santos, Carmem Aparecida Silva, Claudete Liz de Almeida, Cícero Luiz Camargos, Ederson 235 

Alves da Silva, Helenice Luisa Soares, Ivan Mateus Dutra, Jadir Martins, José Brandão Maia, Lúcia Ferreira 236 

Passos, Maria Cândida de Lélis Moreira, Maria das Graças Souza Vieira, Maria José da Silva, Maria Teresa 237 

de Oliveira, Marcos José Mendes, Maura de Lourdes, Osvaldo R. Filho, Messias Pereira da Silva, Paulo 238 

César Machado Pereira, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Rejane Mírian Pereira G Totti, Romeu Pires 239 

de Araújo, Rubens Ribeiro Leite, Rui Moreira, Sandra Maria dos Santos, Sângela Márcia Hilariano, Valdelice 240 

de Moura, Valdir Matos de Moura, Valéria Almeida Rocha Ferreira, Walderez Alves Moreira, Walter Silva, 241 

Wilton Rodrigues. JUSTIFICATIVAS: Cléber das Dores de Jesus, Gianni  Brighet Lara, Iracema 242 

Conceição Moura e Márcia Faria Moraes.  Nada mais havendo para se tratar a reunião foi encerrada ás  243 

18h30’, quando foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 244 

Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, quatorze de outubro de 245 

2010. ETC 246 


