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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE SAÚDE DE BELO1
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2010, NO  PLENÁRIO CONSELHEIRO2
EVARISTO GARCIA, SITUADO NA AVENIDA AFONO PENA, 233 6, 14º ANDAR,3
FUNCIONÁRIOS.4
Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2010, foi realizada a reunião extraordinária do5
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no plenário Conselheiro Evaristo Garcia, situado6
na Avenida Afonso Pena, 2336, 14º andar, Funcionários. O Presidente do Conselho Municipal de7
Saúde Willer Marcos Ferreira, deu inicio a reunião com a leitura dos informes. Informes8
gerais;Informes da Mesa Diretora;Preparação para a Conferência de Saúde Mental, “ Politicas de Saúde9
Mental no Município”; Apresentação da Palestra sobre Controle Integrado da Dengue;Assuntos Gerais. O10
conselheiro Municipal Edson Felix informou sobre a assinatura para a construção do Hospital11
Metropolitano do Barreiro. O conselheiro Municipal de Saúde Jander Moreira falou de sua12
preocupação com as representações do conselho municipal e suas respectivas entidades,13
ressaltou sobre a representação dos usuários que na sua opinião e muito pouco, em comparação14
aos representantes, indicado pelas entidades, informou sobre a reunião de ontem da CTCAM,15
sobre Consórcios Intermunicipais, ressaltou que a reunião foi liderada por discussões entre16
trabalhadores e gestores e deixaram os usuários fora da discussão, e que não irá assinar o17
parecer a ser emitido, pois  não concorda com a condução da reunião de ontem. O conselheiro18
municipal José Brandão Maia parabeniza a todos pela pontualidade para o inicio da reunião,19
informou sobre a exposição da maquete do Hospital Metropolitano e sobre da importância do20
acompanhamento para sua construção, falou da importância da concretização da obra pois foi21
aprovado sem ressalvas, citou os problemas do município referente a saúde Publica. O22
conselheiro municipal Aurinho dos Santos informou que sempre esta saindo reportagem sobre a23
UPA Venda Nova, e se questiona o que poderia fazer como conselheiro para ajudar os usuários24
da UPA. A Secretária Geral do CMSBH Maria Cândida de Lélis Moreira informou sobre as25
dificuldades dos trabalhadores e referente a greve dos trabalhadores da Zoonoses, ressaltou que26
na segunda feira ás 14h, terá uma reunião sobre esse assunto, e que os trabalhadores não esta27
tendo nenhuma condição de trabalho. O conselheiro municipal Paulo Roberto Venâncio de28
Carvalho informou que estava na reunião sobre o Consórcio Intermunicipal e que a visão do29
trabalhador é técnica e para ajudar o usuários, mais fizeram o parecer, ressaltou que foi publicado30
a assinatura sobre a construção do Hospital Metropolitano do Barreiro, que será parceria pública31
e privado, solicitou a reivindicação do CMSBH, e que o conselho tem que interferir pois foi32
solicitado que CMSBH, aprovar primeiro projeto, sugeriu que fosse elaborado um documento para33
o ministério público, solicitando esclarecimentos sobre o Hospital. O conselheiro municipal Rui34
Moreira falou sobre o parecer apresentado na semana passada, esclareceu que a CTF tem35
pessoas de todas as estruturas e são feitos em conjunto pela fala dos membros. O conselheiro36
municipal Adílson de Campos falou sobre o informativo publicado pelo CMSBH, solicitou mais37
matérias e fotos dos conselheiros de saúde. A conselheira municipal Neide Vidal justificou que38
ontem teve que sair mais cedo da reunião da CTF, e solicitou mais cuidados dos conselheiros na39
tomada de decisões . Willer Marcos informou que sua entidade esta sendo de sua perseguida40
desde do começo da gestão,  ressaltou que em reunião com a Promotora de Justiça Josely41
Ramos Pontes, onde foi  confirmada sua legitimidade e falou que é usuário como qualquer42
representante de regional, citou as últimas conquistas de sua entidade. O 1º Secretário do43
Conselho Municipal de Saúde justificou seu atraso, e informou que sobre a UPA Venda Nova já44
tiveram a oportunidade de esta falando sobre ela, falou que realmente ela está bastante45
carregada mais não só de usuários de BH, o que dificulta o processo de trabalho, mais a gestão46
está ciente do problema, ressaltou que no Consórcio Municipal que vai será apresentado ao47
plenário do CMSBH, que terá não a solução mais uma  para melhorar estas demandas. Solicitou48
a compreensão dos conselheiros, referente ao atraso do jornal do conselho para voltar a49
publicação, esclareceu que foi acordado que seria publicado um informativo da X Conferência50
Municipal de Saúde Conselheiro Evaristo Garcia. Falou que participa das CTS e percebeu o51
esvaziamento nas reuniões e o comprometimento sobre os assuntos pautadas, solicitou a52
reflexão de todos os segmentos, disse sobre os projetos desprivatização do SUS, que em53
Conferência foi aprovado por unanimidade a não privatização do SUS, esclarece sobre a fala do54
conselheiro Paulo Carvalho, sobre a publicação no DOM a deliberação 040 explicou que foi55
apresentado ao CMSBH, mais sem pareceres das câmaras técnicas, o projeto será apresentado56
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nas câmaras técnicas vai pautando para a reunião ordinária do CMSBH do dia 15/04/2010.  A57
representares da Gerência de Saúde Mental Rose e Mirian Nadim fez uma apresentação sobre a58
reforma psiquiátricas. O Médico Psiquiátrico Carlos Eduardo informou sobre importância de uma59
apresentação mais curta para ter um debate maior, citou a Conferência da Atenção Primária e da60
luta Anti-manicomial, ressaltou a grande demanda, mais de 50% está no PSF, solicitou61
investimento não somente para Saúde Mental, pede o apoio para defender a descentralização62
deste sistema, informou que em Vista Alegre, existe um Grupo de Convivência sem a participação63
da gestão e apresentou um abaixo assinado, dos usuários. O participante Roberto Francisco64
parabenizou a apresentação, e informou que viu uma parte dessa realidade em Barbacena. Paulo65
Carvalho se desculpa de não poder participar da Comissão Organizadora da Conferência de66
Saúde Mental, parabeniza a apresentação, ressaltou os impactos com medicamentos e a67
importância de reestruturar a atenção Básica. Jander Moreira falou da importância desse avanço68
e parabeniza a apresentação. Paulo César falou que é Medico Psiquiátrico e fez residência no69
Hospital Raul Soares, na década de 80, e participou deste processo Anti-manicomial, informou70
que a política de saúde mental é vitoriosa não apenas pelo seu conteúdo, mais também por em71
particular 100% politizado, levou o foco da integração dos usuários na sociedade, ressalta a72
sobrecarga dos médicos da saúde da Família. Edson Felix agradece a presença dos73
representantes da regional, parabenizou a apresentação, falou  sobre a importância deste74
trabalho. Maria Cândida parabenizou a apresentação e seu trabalho, informou que foi falado na X75
Conferência a descentralização do medicamento e foi aprovado, gostaria que a gestão garantisse76
isso, ressaltou que a regional nordeste precisa de um novo CERSAM e não de uma reforma, e77
que isso e um impasse e desde 2008. Adílson de Campos parabeniza a apresentação, reclamou78
que foi votado em Plenário pela remoção das placas que protege o servidor público nas unidades79
de saúde, mais as placas ainda continua nos centros de saúde. A 2ª Secretária do Conselho80
Municipal de Saúde Kátia Valéria parabeniza o projeto e solicitou o controle social nos CERSAM.81
Rose pediu desculpas pela extensão da apresentação, informou que realmente a saúde Mental,82
tem um cuidado com a política pois é o que o número  dá condições dos avanços, falou que83
muitas demandas serão discutidas na Conferência, e da importância da descentralização de84
medicamentos, sobre tabagismo não tem recurso para o enfrentamento nos usuários da saúde85
mental. Agradeceu a participação de todos e convida para o debate de saúde mental. Willer86
Marcos convidou o Consultor Técnico Especializado da SMSA Fabiano Geraldo  Pimenta Júnior e87
Willian fazem uma apresentação sobre a Degue. A conselheira Walderez Alves sobre a88
terceirização da Frota de carro . José Brandão Maia fala de sua trajetória no CMSBH. Edson felix89
falou que existia uma comissão da aliança em combate a dengue e depois de algum tempo não90
foi mais convidado para participar das reuniões, mais agora a Mesa informou que amanhã terá91
uma reunião do Combate á dengue. Adílson de Campos informou sobre uma reportagem92
referente ao lixo na região da rodoviária de BH, solicitou a participação da SLU na CTSPI .O93
Conselheiro Distrital de Saúde Leste Ivam Matheus solicitou esclarecimento sobre a situação das94
vilas e favelas, informou que fizeram uma caminhada mais em cada esquina tinha entulhos, falou95
da dificuldade da regional, sugeriu que a SLU reunisse com todos os CS de BH, para resolver a96
situação do lixo e entulho. Roberto Francisco questionou a eficácia do produto usado para o97
combate da dengue, ressaltou que a maioria dos mosquitos da dengue vem de recipientes ( que98
fica no quintal das casas) e não das caixas d´agua. O Presidente do Conselho Distrital de Saúde99
Oeste Cleber das Dores falou dos problemas da saúde e da importância de pautas nas100
comunidades ( distritos ) falou que na época do projeto “adote um quarteirão” teve muita101
repercussão positiva, informa que o trabalho tem se realizando. Kátia Valeria informa que na rua102
Alvares Maciel, virou um depósito de lixo aberto ao lado de um restaurante. Fabiano Pimenta103
falou que a demanda da reunião anterior foi a presença da SLU e os dados estão em sua posse,104
deu continuidade de todas as demandas, informou sobre da contratação de endemias por105
concurso público,explicou como foi feita a distribuição de trabalhos dos agentes de endemias,106
discorda da fala Roberto Francisco que tem uma pesquisa que demonstra  que  BH é a única107
capital que teve pessoas que não teve contato com a dengue 1.700 isto é um resultado dos108
agentes, informou sobre as mortes por dengue e que o plano está em aberto, e que pode ser109
discutido uma vez por mês, pois pode ser aprimorado, esclarece que tem falhas que tem como110
corrigir, foi testados em mosquitos e detectaram que o antigo produto não está sendo eficaz e111
todos os produtos são reconhecidos pelo Mundialmente pela  saúde, disse sobre os  problemas112
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coma empresa  ADESERV na frota de carro, citou as ações que estão sendo tomadas e nenhum113
veiculo que não rodou não está sendo pagos, pois a regional manda a rota e sobre as medidas114
para a substituição, disse sobre um contrato emergencial com a cooperativa, falou das demandas115
para desligamento com a empresa. Willian disse que a SLU esta fazendo a fiscalização mais116
talvez não seja de demansidade que BH precisa, falou que os dados estão no site da PBH, e a117
supervisão das fiscalização é regional, referente a coleta seletiva das unidades de saúde, é uma118
coleta diferenciada e aterrada. A SLU contrata serviços e 20% próprio, ressaltou que na região119
não do cabana não tem Bota Fora, mais é feita a coleta mais sempre tem o mesmo problema,120
falou que tem as coletas diferenciadas e coleta domiciliar 3 vezes por semana, a limpeza urbana121
tem trabalhado conjuntamente com a SMSA, por causa da dengue, e  com relação as vilas tem122
agentes comunitários, coleta de porta em porta, pois o agente faz a limpeza são próprios123
moradores da vila. Solicitou o telefone da Kátia Valéria para dar a resposta da denuncia realizada124
pela mesma. Fabiano Pimenta informou que tem falhas e será criada uma rotina para discussão125
no conselho, propõe a agregação para envolver a população, pois o clima não ajuda esta tendo126
muitos casos de dengue, falou da importância da consciência da população. Paulo César127
perguntou sobre as multas, falou que em Singapura, se e encontrado um foco na casa do128
cidadão,o mesmo tem que pagar multa ou ir preso, falou que BH não tem percurso. Willer129
Marcos informou que ano passado na regional Norte foi campeã em casos de Dengue, falou dos130
problemas de ratos, e agradeceu a presença dos participantes. Paulo Carvalho informa sobre o131
problemas das PPP. Paulo César ressalta que nenhuma resolução do CMSBH nunca deliberou a132
respeito de PPP. Estivaram Presentes: Adílson de Campos Braga, Angela Eulalia dos Santos,133
Aurinho Ferreira de Matos, Edson Felix da Silva, João Batista da Cunha, José Brandão Maia,134
José Coelho dos Santos, Kátia Valéria dos Santos Silva, Maria Candida de Lélis, Paulo César135
Machado Pereira, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Rui Moreira, Walderez Alves Moreira,136
Willer Marcos Ferreira, Jander Moreira da Silva, Adir dos Santos, Jorge Ribeiro do Nascimento137
Marques, Rosimeire Rodrigues de Souza, Flavia Neves de Medeiros, Ana Maria de Souza Matos,138
Neide Vidal de Melo, Maria Inês Ribeiro Oliveira, Sandra Maria dos Santos, Ana Maria Caldeiras139
Oliveira, Maria das Graças Souza Vieira, Mônica Martins Guimarães Santos, Giovana Fraga140
Mantovani. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi encerrada às 19h30, da qual foi lavrada a141
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela Secretária Geral do142
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 25 de março de 2010. FBGR.143


