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

REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010, NO PLENÁRIO CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, 2 

SITUADO NA AV. AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR.  3 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dez foi realizada a reunião extraordinária do Conselho 4 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h30 pela presidente do CMSBH Sandra Maria dos 5 

Santos. Na abertura dos informes, o conselheiro municipal, Levi dos Anjos Mota, fala sobre o convite que 6 

recebeu para comparecer na Santa Casa, para tratar da vistoria nas obras na Santa Casa, sobre o Projeto 7 

1000 leitos. Disse que foi, pois era o representante na gestão passada. Foram feitas conferências nas quatro 8 

alas que estão passando por reforma e no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O conselheiro municipal, 9 

Rui Moreira, falou sobre a reunião no Conselho de Desenvolvimento de Belo Horizonte (CODECOM), que 10 

aprovou cursos profissionalizantes em sua câmara temática, trouxe material para divulgação dos cursos de 11 

cuidador de idoso, cuidador de pessoas com ênfase em doença falciforme, dentre outros. Falou da 12 

reportagem sobre o boicote que os cirurgiões cardíacos estão propondo contra o SUS e disse estar 13 

preocupado, pois o Conselho aprovou o projeto de cirurgias eletivas. O conselheiro municipal, Wilton 14 

Rodrigues, cumprimenta a todos, e diz que o que o preocupa são as pequenas picuinhas entre usuários, 15 

trabalhadores e gestores. Faz um apelo para que essa nova gestão faça uma parceria para que tenhamos 16 

um controle social efetivo. O conselheiro municipal, Rubens, informou sobre um encontro dia 23/08/2010, às 17 

17 horas, na Faculdade de Medicina (NESCON), 6º andar, com Chico Poté, para discutir o SUS e a reforma 18 

sanitária. Humberto de Castro Sampaio, dá as boas vindas a Mesa e pede que se coloque em discussão as 19 

academias da cidade. O conselheiro municipal, Ivan Mateus, falou sobre a parte de cirurgia da Santa Casa, 20 

que não esta prestando atendimento adequado às pessoas. O primeiro secretário do Conselho Municipal, 21 

Paulo César Machado Pereira, cumprimenta a todos e agradece pelos votos de melhoras que recebeu. 22 

Falou que o Conselho Municipal de Saúde é um conselho reconhecido, que abre as portas em todos os 23 

lugares, mas é preciso que sejamos competentes o suficiente para abrir essas portas nestes lugares e fazer 24 

valer nossa voz. Os interesses da saúde pública de Belo Horizonte e principalmente que tenhamos uma 25 

gestão harmoniosa, uma gestão em que os usuários, trabalhadores e gestores trabalhem em prol do SUS. 26 

Discordar não é o problema, mas precisamos apreender a discordar, ter forma e método para discordar e ao 27 

fazê-lo apresentar as formas de solução, o que é possível realizar e chegar a conclusão, principalmente, 28 

com respeito, sem gritaria, sem bater na mesa. Essas coisas não são toleráveis. Estou dizendo isso porque 29 

hoje tivemos dificuldades neste tipo na reunião da Mesa Diretora, não com seus membros, mas com 30 

pessoas de fora. Fica esse alerta para todo mundo. Não é tolerável que se apresente discordâncias na base 31 

da gritaria, de bater a mão na mesa. Sobre o conselheiro Levi, acha que teve uma atitude correta, pois ainda 32 

era o representante do CMSBH e que hoje serão eleitos novos representantes. Sobre as academias da 33 

cidade, esse é um debate que deve ser feito, mas que talvez não esteja acontecendo porque a SMSA tem 34 

inaugurado diuturnamente o plano de academias na cidade. Elas têm demonstrado ser o equipamento 35 

público de interesse da população, e temos uma meta de abrir mais 45 academias nesse mandato da 36 

Prefeitura, o que não impede o debate para aprimorar o processo das academias. Apresentação da 37 

conselheira municipal, Ana Maria Caldeira Oliveira, sobre o diagnostico do CMSBH. O secretário geral do 38 

conselho municipal, Cleber das Dores de Jesus, agradece a apresentação e diz estar muito satisfeito por 39 

termos atingido o quorum às 14h30. Apresentação do contador do CMSBH, Wanderson de Araújo, sobre o 40 

Financiamento da Saúde e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Nas orientações gerais da Mesa 41 

Diretora, Paulo César falou sobre a necessidade reestruturar o CMSBH, do ponto de vista de leis, de 42 

incorporar resoluções, do nosso funcionamento. A Mesa Diretora trás aqui a composição de uma comissão 43 
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de trabalho especial montada de forma paritária, com prazo de noventa dias (90). Falou sobre a forma de 44 

cálculo para os créditos no cartão, que é feito segundo o número de atividades de cada conselheiro, para 45 

atividades externas é necessário a declaração de participação. Informou que sobre o cartão BHBUS, a 46 

TRANSFÁCIL está com problemas no SUCAF o que impossibilita a compra pela Secretaria Municipal de 47 

Saúde (SMSA), assim que o problema for sanado todos receberão o retroativo. O vale social, só pode ser 48 

comprado pela SMSA, para uso dos portadores de sofrimento mental. Muitas vezes foi feito uso dele por 49 

motivo de conferências ou mesmo na falta do cartão, mas isso não pode ser feito de forma regular, apenas 50 

extraordinariamente, nesta ocasião especificamente. Sobre o vale almoço, a SMSA fez um convênio com o 51 

restaurante Savaju, para os conselheiros que tenham reunião de manhã e a tarde, possam almoçar, os 52 

vales são nominais e datados. Sobre a secretaria executiva, falou que não é necessário reportar a detalhes, 53 

mas no passado já tivemos dificuldades no relacionamento dos conselheiros com as secretárias executivas. 54 

As secretárias são pessoas comprometidas com o trabalho, já foi visto pela Mesa Diretora que esse trabalho 55 

pode ser aprimorado, melhor orientado, Mas a relação com os conselheiros nem sempre foi muito amistosa 56 

ou cordial, algumas vezes foi muito impositiva. Alguns entravam dentro da secretaria executiva com gritos, 57 

atrapalhando o trabalho, por isso a sala da secretaria executiva passa a ter sua entrada restrita aos 58 

funcionários e a mesa diretora, para melhorar o andamento do serviço. Para o uso do telefone, só o 59 

funcionário da secretaria poderá fazê-lo, mediante anotação em planilha em que conste o nome do 60 

solicitante, data, hora e o número de telefone. O computador para uso dos conselheiros está instalado na 61 

ante sala do CMS. Os conselheiros alegaram que o mesmo estava estragado. Foi informado que já foi 62 

aberto o chamado para o conserto. Sobre os critérios para participação fora do município que seriam 63 

apresentados, a Mesa Diretora achou melhor se inteirar um pouco mais, sobre as viagens já feitas e 64 

observar melhor a regulamentação que existe. Sobre as câmaras técnicas, foi consenso que um 65 

representante de cada explique como é o funcionamento. O conselheiro municipal, Welson Alexandre dos 66 

Santos, explicou o funcionamento da câmara técnica de gestão da força de trabalho, Rui Moreira, explicou 67 

sobre a câmara técnica de financiamento, a conselheira municipal, Ângela Eulália dos Santos, explicou a 68 

câmara técnica  de controle, avaliação e municipalização e Paulo César, explicou sobre as câmaras técnicas 69 

de comunicação e saneamento e políticas intersetoriais. Composição das câmaras técnicas: 70 

Financiamento  - Jorge Ribeiro Nascimento Marques, Levi dos Anjos Mota, Valdir de Matos Lima, Rui 71 

Moreira, Flaviane Gomes Tiago, Wilton Rodrigues, Messias Pereira da Silva, Rosemeire Rodrigues de 72 

Souza, Ivan Matheus Dutra, Jadir Martins, Heliana Conceição de Moura, Enildo Calixto Louback, Lúcia 73 

Ferreira Passos, Rubens Ribeiro Leite, Nilson Silva, José Brandão Maia, Paulo Roberto Venâncio de 74 

Carvalho, Cícero Luiz Camargos, Francisco de Assis Figueiredo e Marcos José Mendes. Controle, 75 

Avaliação e Municipalização  - Ana Cristina Sabino de Morais, Angela Eulália dos Santos, Artur Oliveira 76 

Mendes, Cícero Luiz Camargos, Francisco de Assis Figueiredo, Heliana Conceição de Moura, Jadir Martins, 77 

Jorge Ribeiro Nascimento Marques, José Brandão Maia, Liliane Morais Amaral, Lúcia Ferreira Passos, Maria 78 

das Graças Souza Vieira, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Rubens Ribeiro Leite, Valdelice de Moura, 79 

Valdir de Matos Lima, Vanessa Maria Lopes Wilke, Walter Agostinho da Silva e Welson Alexandre Santos. 80 

Gestão da Força de Trabalho -   Osvaldo Romualdo de Paula Filho, Ederson Alves da Silva, Nilson Silva, 81 

Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Ana Cristina Sabino de Morais, Maria Cândida de Lélis Moreira, Maria 82 

José da Silva, Welson Alexandre Santos, Iracema Maria Utsc Braga, Valdelice de Moura, Maria das Graças 83 

Souza Vieira, Maria Inês, Ana Maria Caldeira, Wallace Medeiros Xavier e Sandra Maria dos Santos. 84 

Comunicação - Cleide Alves Siqueira, Paulo César Machado Pereira, Valéria Almeida Rocha Ferreira, 85 
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Adolpho Von Randow Neto, Walderez Alves Moreira  e Vera Lúcia Gomes Alves. Saneamento e Políticas 86 

Intersetoriais  - Adolpho Von Randow Neto, Cleide Alves Siqueira, Maria Cândida de Lélis Moreira, Maria 87 

Teresa de Oliveira, Maura De Lourdes Canella, Messias Pereira da Silva, Paulo César Machado Pereira, 88 

Sandra Maria dos Santos e Sângela Márcia Hilariano. Sobre a composição da comissão de renovação, o 89 

conselheiro municipal, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, fala que os trabalhadores não aceitaram a 90 

proposta de montar uma comissão paritária para a adequação do regimento interno do CMSBH. A segunda 91 

secretária do conselho municipal, Walderez Alves Moreira, lê a proposta dos usuários contra a comissão 92 

paritária “Que a comissão seja aberta, que a Plenária de usuários faça a discussão do atual regimento para 93 

possíveis adequações ou possíveis mudanças, sendo assim a comissão não será paritária e os usuários 94 

interessados podem vir contribuir no processo de construção”. Paulo Carvalho, pede que seja encaminhado 95 

da mesma forma para os trabalhadores. Paulo César, explica o porque da comissão. A conselheira 96 

municipal, Valéria, propõe que cada segmento se reuna e faça sua discussão do regimento e depois leve em 97 

Plenário. A conselheira municipal, Iracema, propõe que nunca mais se use o termo “eu vou ficar na mão 98 

desse ou daquele segmento”. Paulo Venâncio, fala que o nosso regimento é caro para o CMSBH. Paulo 99 

César, diz que retira sua proposta e acha que nesse momento está sendo feito um desserviço ao CMSBH. 100 

Indicação para os conselhos de saneamento e do bolsa família, que têm reunião agendada para o dia 101 

25/08/2010. Como não foi possível a retirada dos nomes, Cleber vai no de saneamento e Walderez no bolsa 102 

família, como representantes da Mesa Diretora. Estiveram presentes: Adi dos Santos, Adolpho Von Rondow 103 

Neto, Ana Cristina Sabino Moraes, Angela Eulália dos Santos, Artur de Oliveira Mendes, Cleber das Dores 104 

de Jesus, Ederson Alves da Silva, Heliana Conceição Moura, Iracema Maria Utsch Braga, Levi dos Anjos 105 

Mota, Liliane Moraes Amaral, Lúcia Ferreira Passos, M.ª Cândida de Lélis Moreira, M.ª das Graças Souza 106 

Vieira, Marcos José Mendes Carvalho, Nilson Silva, Osvaldo Romualdo de Paula Filho, Paulo César 107 

Machado Pereira, Sandra Maria dos Santos, Sângela Márcia Hilarino, Valdelice de Moura, Valdir Matos de 108 

Lima, Valéria Almeida Rocha Ferreira, Vera Lúcia Gomes Alves, Walderez Alves Moreira, Welson Alexandre 109 

Santos, Wilton Rodrigues, Rubens Ribeiro Leite, Waldirce Inês de Souza, Ivan Matheus Dutra, Paulo R. 110 

Venâncio de Carvalho, Rui Moreira, Jorge Ribeiro do Nascimento, Maria Teresa de Oliveira, Cícero Luiz 111 

Camargos, Rosemeire Rodrigues Souza, Enildo Calixto Louback, Flaviane Gomes Tiago, Cleide Alves 112 

Siqueira, Ana Maria Caldeira de Oliveira, Walter Agostinho da Silva, Romeu Pires de Araújo, Vanessa Maria 113 

Lopes Wilke, Maura de Lourdes Canela, Helenice Soares, José Brandão Maia, Janeth do Nascimento 114 

Ribeiro, Maria José da Silva, Messias Pereira da Silva, Wallace Medeiros Xavier. Justificaram a ausência; 115 

Claudete Liz de Almeida, Marta Auxiliadora Ferreira Reis e Rickier da Silva Pereira. Nada mais havendo a se 116 

tratar a reunião foi encerrada às 18H, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será 117 

assinada pelo presidente e pela Secretária Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 19 de 118 

agosto de 2010.ASR  119 


