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1ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 2 DE ABRIL DE 2009, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV:
3AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR.
4Aos dois dias do mês de abril de dois mil e nove, foi realizada a reunião ordinária do Conselho
5Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciou-se às 14h45 pelo presidente do CMS/BH Paulo
6Roberto Venâncio de Carvalho, com a leitura de pauta: 1 - Assuntos gerais; 2 - Abertura e
7verificação do número de conselheiros presentes para início da reunião; 3 - Informes da mesa
8diretora; 4 - Apresentação e apreciação do Plano de Ações e Metas da Coordenação Municipal
9de DST/AIDS; 5 - Apresentação e apreciação do Plano Local de Vigilância Sanitária; 6 - Entrega
10das impressoras aos conselhos distritais de Saúde; 7 - Outros assuntos. A conselheira Walderez
11Alves informou sobre o acidente ocorrido com a usuária que aplicou os exames de glicemia no
12Centro de Saúde Andradas. A conselheira Ilda Aparecida questionou a ausência do secretário
13municipal de Saúde nas reuniões do CMS/BH e informou que o CODISAB já selecionou a sua
14nova funcionária. O presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho informou que a Conferência
15Nacional de Meio Ambiente será realizada no dia 15/10/2009 e que a Conferência Municipal
16deverá acontecer até o dia 15/08/2009. O 2º secretário do CMS/BH, Willer Marcos disse que é
17importante que os representantes dos gestores participem nas reuniões do CMS/BH. O
18conselheiro Edson informou a sua participação na Conferência Racial realizada no dia
1931/03/2009. O conselheiro José Brandão propôs a pontualidade dos conselheiros nas reuniões
20do CMS/BH e que seja votado nesta reunião. O presidente do CODISAVN, Ernane informou que
21o Conselho Distrital de Saúde de Venda Nova já tomou as providências em relação ao fato
22ocorrido no Centro de Saúde Andradas. A presidente da Comissão Local de Saúde Andradas,
23Ana Maria informou que o administrativo e o judicial estão tomando as providências e também foi
24feito o boletim de ocorrência na polícia civil. O 1º secretário do CMS/BH, Marcos Carvalho falou
25da importância de conscientizar os conselheiros a chegarem no horário para as reuniões do
26CMS/BH. Em seguida, o presidente do CMS/BH, o presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho fez a
27leitura dos informes e colocou em votação a realização ou não da reunião extraordinária do
28CMS/BH, dia 09/04/2009. O plenário votou a favor do cancelamento da reunião. A secretária
29geral do CMS/BH, Kátia Valéria passou para o próximo ponto de pauta que é a apresentação do
30Plano de Ações e Metas da Coordenação Municipal de DST/AIDS. O representante da
31coordenação de DST/AIDS, Ricardo apresentou o plano através de data show, o plano foi
32entregue à secretaria executiva do CMS/BH para constar no arquivo e posterior consulta dos
33conselheiros. Após apresentação do plano, o coordenador da CTF, José Coelho fez a leitura do
34parecer das CTF e CTGFT: “ A Câmara Técnica de Financiamento e a Câmara Técnica de
35Gestão da Força de Trabalho, em reunião conjunta realizada no dia 03/03/2009, às 14h, na sala
36de reunião do CMSBH, após a apresentação da Coordenadora de DST/AIDS, Carmen Mazzilli,
37as câmara técnicas recomendam ao plenário do Conselho a aprovação do PAM-2009-Plano de
38Ações e Metas da Coordenação Municipal de DST/AIDS com as seguintes recomendações: 1 39Aumentar o número de vagas para capacitação dos profissionais, considerando que 200 vagas é
40um número reduzido mediante o tamanho da rede; 2 - Garantir a participação dos profissionais
41da enfermagem de nível médio em todos as capacitações para profissionais da rede; 3 42Acompanhamento criterioso da coordenação das ações propostas pelo Plano de Ações e Metas
43nas UBS. Belo Horizonte, 03 de março de 2009. José Coelho dos Santos e Andréa Hermogénes
44Martins – Coordenadores das CTF e CTGFT”. Fizeram intervenções sobre o assunto os
45conselheiros e participantes: Evaristo Garcia, Valdir Mattos, Kátia, Cristina, José Brandão. A
46coordenadora do programa de DST/AIDS, Carmem Mazzilli esclareceu os questionamentos
47feitos pelos conselheiros presentes, informando que o trabalho é realizado o ano inteiro, tanto
48com as mulheres, seus parceiros e igrejas, este ano o trabalho será feito nos centros de saúde
49para que eles se organizem melhor. Esclareceu também que o aumento de número de vagas
50formar capacitadores é de extrema importância para formar maior número de pessoas por
51regional a capacitação destes profissionais garantirá a formação para toda a equipe. O
52presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho solicitou que a coordenação de DST/AIDS repasse ao
53CMS/BH informações referente as situações ocorridas durante o período de carnaval e colocou
54em votação Plano de Ação e Metas de DST/AIDS, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em
55seguida, a gerente de Vigilância Sanitária, Mara apresentou o Plano Local de Vigilância Sanitária
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56que foi elaborado em conjunto com a Gerência Central e também das regionais e o mesmo já foi
57entregue ao CMS/BH para constar em seu arquivo e posterior consulta dos conselheiros.
58Fizeram intervenções sobre o assunto os conselheiros e participantes: Welson, José Carlos,
59Evaristo Garcia, José Coelho, Marília, Edson. A gerente da Vigilância Sanitária, Mara esclareceu
60vários questionamentos dos conselheiros e participantes tal como a investigação de denúncia do
61sr. Garcia, disse que é necessário realizar o concurso para aumentar o número de profissionais,
62referente a produção de laticínios no Mercado Central é responsabilidade do Ministério da
63Agricultura. Quanto a churrasqueira de rua é necessário ter o licenciamento para funcionar.
64Quanto a MOV ela está desativada para manutenção de mamografia. Informou que a Vigilância
65Sanitária tem acesso a todos os domicílios em Belo Horizonte que possam gerar riscos para a
66saúde pública. O presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho falou sobre o Código de Vigilância
67Sanitária que precisa ser aprovado pela SMSA, CMS/BH e pelos conselhos distritais, disse
68também que é necessário fazer uma mobilização para publicação do Código de Vigilância
69Sanitária. O coordenador da CTCA, Edson fez a leitura do parecer: “ No dia 04/03/2009, a
70Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização se reuniu para discutir o Plano de
71Ação Local da Vigilância Sanitária, apresentado pela gerente da Vigilância Sanitária, Mara
72Machado Guimarães. A Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização sugere ao
73plenário do Conselho Municipal de Saúde a aprovação do Plano de Ação Local da Vigilância
74Sanitária, apresentado pela gerente de Vigilância Sanitária da SMSA, Mara Machado Guimarães
75Corradi, mas com a seguinte recomendação: Que seja criado o Código Municipal de Saúde de
76Belo Horizonte para a implantação completa do Plano de Ação Local da Vigilância Sanitária.
77Tendo em vista a convocação da Conferência de Saúde Ambiental, cuja etapa municipal deverá
78acontecer até Julho de 2009 e a convocação da Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde,
79já aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, solicitamos que o Conselho Municipal de Saúde
80de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte reúnam esforços para
81agilizar a tramitação interna no executivo e legislativo e a consequente aprovação do código
82Municipal de Saúde pelo legislativo. Salientamos que o referido código foi amplamente discutido
83e as contribuições das regionais e dos setores organizados da sociedade incorporada. Belo
84Horizonte, 04 de março de 2009”. Em seguida colocou em votação o Plano de Ação da Vigilância
85Sanitária que foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade e que seja feita mudança no
86parecer da palavra criar para implantar. O presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho informou que
87as impressoras já estão sendo entregues aos presidentes dos conselhos distritais nesta reunião.
88O presidente do CODISAP, Marcelo disse que o Conselho da Pampulha não receberá a
89impressora pois a mesma não atenderá as demandas da secretaria executiva. A presidente do
90CODISACS, Marta Auxiliadora pede aos conselheiros que respeitem o local de trabalho da
91secretaria executiva e a assessoria de comunicação do CMS/BH. Estiveram presentes: Adilson
92de Campos Braga, Aurenir Pereira Silva, Aurinho Ferreira de Mattos, Edson Félix da Silva, Gilson
93Silva, Heliana Conceição de Moura, João Batista Cunha, José Brandão Maia, Kátia Ferraz
94Ferreira, Kátia Valéria dos Santos Silva, Luciana Duarte Lopes, Marilia de Azevedo Janotti
95Guerra, Jander Moreira, Adir dos Santos, Welson Alexandre Santos, Maria Cristina F. da Rocha,
96Jorge Ribeiro Nascimento, Rosemeire Rodrigues de Souza, Flávia Neves Medeiros, Lúcia
97Ferreira Passos, Ana Maria de Souza Matos, Valdelice de Moura, Maria Inês Ribeiro de Oliveira,
98Maria Gabriela, Marcos José Mendes de Carvalho, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Romeu
99Pires de Araújo, Rui Moreira, Willer Marcos Ferreira, Mônica Martins G. Santos, Walderez Alves
100Moreira, Giovana Fraga Mantovani. Justificou: Giani Brighenti Lara. Às 19h, nada mais havendo
101a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada,
102será assinada pelo presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo
103Horizonte, 02 de abril de 2009. VLDA
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