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1ATA DA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2010, ÀS 14H, NO PLENÁRIO
3CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, SITUADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336, 14º
4ANDAR, FUNCIONÁRIOS. Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2010, foi realizada a reunião
5extraordinária do Conselho Municipal de Belo Horizonte no plenário Conselheiro Evaristo Garcia.
6A Secretária Geral do Conselho Municipal de Saúde, Maria Cândida Lélis Moreira iniciou a
7reunião com a leitura da pauta: Informes gerais – 14h; Abertura e verificação do número de
8conselheiros presentes para início da reunião – 14h30; Informes da Mesa Diretora – 14h45;
9Aprovação da atas das reuniões extraordinária e ordinária do Conselho Municipal de Saúde
10realizadas nos dias 24/06/2010 e 01/07/2010 – 15h; Apresentação e apreciação do
11Planejamento Municipal de Saúde de Belo Horizonte – 2010. O conselheiro municipal de Saúde,
12Rui Moreira informou sobre o levantamento dos documentos que ficaram pendentes na Câmara
13Técnica de Financiamento, que esta praticamente sem documentos para serem discutidos, tem
14somente o relatório financeiro e a questão do Hospital São Bento. Ressalta que deixaram
15algumas recomendações para os próximos conselheiros que fizerem parte da CTF. Sugeriu que
16o contador do CMSBH Wanderson Araújo ministrasse um mini curso sobre o financiamento.
17Informou que no decorre deste dois anos foi checado todos os contratos e todos os convênios
18da SMSA. O conselheiro municipal de Saúde, Adilson de Campos Braga disse que a Câmara
19Técnica de Saneamento e Políticas Intersetoriais estavam discutindo o Projeto de Operação
20Urbana do Isidoro, e será encaminhado um documento ao Secretário Municipal de Saúde
21Marcelo Gouveia Teixeira, alertando para a construção de uma UPA no local, pois no projeto tem
22a construção de 14 centro de saúde, mais não prever a construção da UPA. Também informou
23sobre a discussão da criação de Postos de Registros Avançados nas maternidade de Belo
24Horizonte, que será encaminhando um documento ao Ministério Publico, para que seja avaliada
25essa possibilidade da implantação deste projeto. Agradeceu a presença dos membros da
26Associação de Moradores do bairro São Paulo. O conselheiro municipal de Saúde, Roges
27Carvalho disse que o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais recebeu um e-mail emitido pela
28CUT, sobre as perícias medicas do INSS para afastamento por invalidez, que outros
29profissionais da saúde poderia está participando deste processo e montar uma equipe multi30profissional, e esse projeto de lei será tramitado no congresso, para que ser aprove que toda a
31perecia médica terá uma composição multi profissional. Ressaltou a renovação da Mesa Diretora
32do CMSBH, que outros sindicatos possam também concorre a uma vaga na mesa diretora. E
33que não seja somente os grandes sindicatos, embora seja um acordo entre os conselheiros, e
34os usuários também deveria rever suas representações. Informou sobre o estatuto da criança e
35do adolescente e que os adolescente tem noção dos atos infracionais que venham a cometer,
36mais não tem esclarecido a questão da cidadania. Informou sobre a questão da emancipação
37dos adolescentes. A conselheira municipal de Saúde, Walderez Alves Moreira informou que o
38Projeto Saúde da Família esta sendo efetivado no Centro de Saúde Vera Cruz, elogiou o
39atendimento e informou que a medica esta indo no domicilio do paciente. A participante, Gislene
40Gonçalves dos Reis disse que o conselho metropolitano que esta trabalhando com o terreno do
41Isidoro. Ressalta que o projeto esta sendo discutido com o governado do estado e prefeitos da
42região da metropolitana. Informou que todo mês tem reunião para discutir sobre esse assunto e
43que o projeto prever a construção de um pronto atendimento e o conselho tem um papel muito
44importante nesta discussão. Ressalta a falta de médicos nos centro de saúde de venda nova que
45as pessoas estavam sendo transferidas para a Santa Casa e Hospital das Clinicas, mais
46conseguiram contornar essa situação. O 1º Secretário do Conselho Municipal de Saúde, Paulo
47César informou que semana passada o Presidente da Republica do Brasil Luiz Inácio Lula da
48Silva, encaminhou para a votação um projeto de lei sobre não permitir maus tratos em crianças e
49adolescestes, e colocou em seu Face Book uma mensagem saudando o projeto de lei, e
50ninguém comentou nada, e poderia ser um motivo de preocupação para todos, pois não conhece
51nenhuma situação que ensine alguém na base de brigas. Ressalta o remoço de ter batido na
52filha uma única vez, e que os adultos não se dão conta e não conseguem identificar a
53desproporção deste atos, sejam eles fisicamente e psicologicamente, posteriormente viu
54polemicas no jornal neste sentido, falas de médicos e psicólogos. Sugeriu que no próximo
55mandato realizasse um debate sobre esse tema, que a nova geração de crianças sejam
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56convencidas das coisas para seu aprendizado no verbo na conversa, pois assim, será uma outra
57geração em prol a paz. Registra o seu apreso pelo projeto de lei e que também fosse proibido
58praticar esses atos com adultos. A conselheira municipal de Saúde, Lucia Ferreira Passos
59gostaria de esclarecimento, pois a mesa de debates esta sem representante de usuários, e se a
60reunião vai ser coordenada sem esse representante. Paulo César propôs que na falta do
61usuários ficou acordado entre o Maria Cândida e ele, que iriam convidar o conselheiro, Aurinho
62de Matos Ferreira para fazer parte da mesa e completar a paridade. Paulo César disse que na
63falta de quórum, a reunião foi encerrada às 15h40. A próxima reunião ordinária do CMSBH, será
64realizada no dia 05/08/2010. Estiveram Presentes: Adilson de Campos Braga, Aurinho Ferreira
65de Mattos, Edson Felix da Silva, João Batista Cunha, José Brandão Maia, Marcos José Mendes
66de Carvalho, Maria Cândida de Lélis Moreira, Márcia Maria Moraes Silva, Paulo César Machado
67Pereira, Roges Carvalho dos Santos, Romeu Pires de Araújo, Rui Moreira, Walderez Alves
68Moreira, Adir dos Santos, Rosimeire Rodrigues de Souza, Flavia Neves de Medeiros, Valdelice
69de Moura, Lúcia Ferreira Passos, Susana Maria Moreira Rates, Andréa Hermógenes Matins, Ana
70Maria Caldeiras Oliveira. Justificaram: Cristiano Gonzaga da Matta Machado, Giani Brighenti
71Lara, Maria das Graças Souza Vieira. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi encerrada às
7215h40. Belo Horizonte 22 de julho de 2010. MCPB
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