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ATA DA CENTÉSIMA OCTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO C ONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE BELO HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2010, NO PLENÁRIO 2 

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

FUNCIONÁRIOS.  4 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dez foi realizada a Centésima Octogésima reunião ordinária 5 

do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciou-se às 14h15 pela Presidente do CMSBH Sandra 6 

Maria dos Santos, com a leitura de pauta: Informes gerais; Abertura e verificação do número de conselheiros 7 

presentes para início da reunião; Escolha de representantes para compor a Comissão de Acompanhamento 8 

dos Contratos, Hospitais Filantrópicos e de Ensino, Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e Hospital 9 

Evangélico; Apresentação e apreciação das Oficinas de Qualificação de Atenção Primária; Assuntos Gerais. 10 

Em seguida foi aberto para informes dos conselheiros. A conselheira municipal de Saúde Claudete Liz de 11 

Almeida, parabenizou a Mesa Diretora pela organização da viagem para a XVI Plenária Nacional de 12 

Conselhos que ocorreu nos dias 16 à 20 de novembro, em Brasília. O conselheiro municipal de Saúde 13 

Wilton Rodrigues, informou que os pacientes de neurologia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 14 

Barreiro estão sendo encaminhados para o Hospital das Clínicas, mais que o mesmo recusa o atendimento. 15 

O conselheiro municipal de Saúde José Brandão Maia, informou sobre sua participação no V Simpósio 16 

Brasileiro de Vigilância Sanitária realizado entre os dias 14 á 17 de novembro em Belém do Pará, Fez a 17 

leitura de alguns pontos relevantes de seu relatório. Falou da importância da participação efetiva dos 18 

conselheiros municipais nas Câmaras Técnicas e nas fiscalizações, ressaltou que sabe da dificuldade de 19 

fazer controle social, mais quando se propuseram a serem conselheiros municipais sabiam das 20 

responsabilidades assumidas. O conselheiro municipal Welson Alexandre dos Santos, falou de sua 21 

participação no Seminário Nacional de Atenção Primaria à Saúde e sobre as Relações PúblicoXPrivado no 22 

Sistema Único de Saúde, realizado entre os dias 9 à 12/11/2010, em Brasília. Falou das atividades 23 

realizadas, nos debates e da participação de outras entidades. Ressaltou sua preocupação sobre as 24 

privatizações estarem sendo feitas de forma discreta, como por exemplo as OCIPs (Organização da 25 

Sociedade Civil de Interesse Público). Mais uma preocupação em relação a um posicionamento feito pela 26 

Controladoria Geral da União falando que em muitos municípios o Programa Saúde da Família o profissional 27 

Médico não está completando as 40 horas. Em resposta ao José Brandão Maia, como Coordenador da 28 

Câmara Técnica de Gestão da Força do Trabalho solicitou a participação de conselheiros de outros 29 

segmentos para fazer parte da câmara técnica. Informou que suas reuniões eram sempre as sextas-feiras 30 

mais por decisão dos participantes foi mudada para as quintas-feiras quando não houvesse Plenária. 31 

Ressaltou que houve cancelamentos de reuniões da câmara técnica, mais não foi por decisão dos membros 32 

nem da coordenação. O conselheiro distrital de Saúde da Oeste Edson Félix da Silva ressaltou a fala da 33 

Claudete Liz, sobre a viagem para Brasília. Ressaltou que o Conselho Estadual representado pelo Vice 34 

Presidente Geraldo Heleno Lopes e o Secretário Geral Renato Almeida de Barros, agradeceu a presença e 35 

o comportamento dos conselheiros municipais no evento. Agradeceu a participação da Secretária Executiva 36 

do Conselho Municipal de Saúde Alessandra Santos Reis, pela atenção fornecida aos conselheiros na 37 

viagem e todas as outras Secretárias Executivas que já os acompanharam em outras atividades externas. 38 

Em relação a Plenária de Usuários falou que desde quando tomaram posse não teve nem uma reunião, 39 

falou da idéia de fazer uma confraternização de final de ano com outros segmentos. Solicitou que a Mesa 40 

Diretora informe sobre este evento. A conselheira municipal de Saúde Maria das Graças Souza Vieira, falou 41 

da viagem e da importância de fazer uma mobilização em sobre a Emenda 29. Falou do CONSAÚDE que 42 

depois de dois anos sem jornal ele foi publicado. Falou que o jornal ficou muito bonito mais no seu ponto de 43 

vista faltou ser focado mais nos trabalhos das Câmaras Técnicas, visitas e debates diversos. Informou 44 

também da falta de estrutura dos trabalhadores, que já foi discutido na Plenária de Trabalhadores que eles 45 

defendem concurso público visando a efetivação dos trabalhadores, mais mesmo assim teria que melhorar 46 

as condições dos trabalhadores contratados que não recebem nem um salário mínimo. A conselheira 47 

municipal de Saúde Ana Maria de Jesus, solicitou que a 2ª Secretária do conselho municipal de Saúde 48 

Walderez Alves Moreira lesse a pauta da reunião do conselho distrital da Leste para a Plenária, Walderez 49 

por sua vez explicou a situação, Informou a todos que houve uma reunião da Mesa do CMSBH, com a Mesa 50 

do conselho distrital Leste, onde foi colocado que estão sem representante de trabalhadores e outras 51 

demandas. Falou que Ana Maria se sentiu ofendida com a Mesa Diretora da Leste, discutiu no nível 52 

Municipal, solicitando retirar sua representatividade do CMSBH, alegando que a conselheira tem dificuldades 53 

em falar ao microfone e de se expressar em público. Walderez ressaltou que a Mesa do CMSBH, foi contra 54 

esta decisão pois não precisa de ter esta aptidão e sim ser assídua como é a conselheira em questão, e em 55 

respeito a plenária que a elege os conselheiros, um conselheiro só deixa sua representação se o mesmo 56 

assim quiser. Walderez Leu o convite para reunião da Leste a qual está pautada a votação para substituição 57 

da mesma. Ressaltou que como representante de usuários ela e o Secretário Geral do Conselho Municipal 58 

de Saúde Cleber das Dores de Jesus, não aceitarão tal substituição, pois não tem nenhuma queixa da 59 

conselheira em questão. O conselheiro municipal de Saúde Valdir Matos de Lima, em resposta a Maria das 60 

Graças falou que o Jornal é uma apresentação e que nas próximas edições terá algumas mudanças. Em 61 

resposta ao Wilton falou que cada Hospital tem um conselho, então em seu ponto de vista seria que ser 62 

cobrada da Mesa do CMSBH para os outros conselhos o que está acontecendo para uma solução. Em 63 
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resposta ao Welson falou que anos atrás participou de uma reunião a Câmara Técnica de Gestão da Força 64 

do Trabalho e quando entrou na sala de reunião o assunto foi mudado, então ele entendeu que não era 65 

lugar para usuário, e na Plenária de Trabalhadores não foi bem recebido, mesmo assim se comprometeu a 66 

comparecer na próxima reunião da Câmara Técnica. Informou sobre a Conferência de Saúde que 67 

acontecerá em 2011. Questionou se vai continuar com o mesmo regimento ou irá fazer um novo. Falou para 68 

olhar com o jurídico da Secretaria as mudanças. O conselheiro distrital da Oeste Geraldo Florencio falou de 69 

sua preocupação com a dengue. Informou que denunciou na prefeitura uma irregularidade em uma 70 

residência que estava fechada, mais não teve sucesso. Falou que foi informado que é responsabilidade da 71 

vigilância sanitária. Informou que é papel do usuário fiscalizar, mais ressaltou a importância de cobrar dos 72 

verdadeiros responsáveis, mais que fica difícil, pois um setor encaminha para um outro e assim 73 

sucessivamente e não resolve a situação. Reclamou de não ter sido publicado no jornal sua entrevista para 74 

o CONSAUDE na viagem á Brasília sobre a Emenda 29. A conselheira municipal de Saúde e Coordenadora 75 

da Câmara Técnica de Comunicação Valéria de Almeida Rocha Ferreira explicou que realmente demorou 76 

muito a concluir o contrato do Jornal. Informou que não fabricam as matérias e sim publicam o que é 77 

repassado pelos distritos. Em resposta ao Geraldo Florencio explicou que optaram por colocar matérias 78 

atuais, mais que nas próximas edições se forem encaminhadas as matérias, as mesmas serão divulgadas 79 

no jornal. Ressaltou a importância dos distritos encaminharem as matérias, pois caso contrário não tem 80 

como constar no jornal. Falou que em definição da Câmara Técnica de Comunicação em relação a 81 

distribuição do jornal terá que ter um conselheiro municipal no distrito para recebê-lo e se responsabilizar 82 

pela sua distribuição nas unidades de saúde com um protocolo de recebimento. Falou que cada um dos 83 

conselheiros terá que apadrinhar uma regional. Informou que este mês teve dificuldades em fazer a 84 

distribuição, pois os conselheiros estavam viajando, apenas José Brandão Maia se propôs a fazer a 85 

distribuição para os distritos. A conselheira municipal de Saúde Angela Eulália dos Santos, falou da iniciativa 86 

da câmara técnica na distribuição do jornal, mais na sua opinião  acha  que teria que ser decidido pelo 87 

Plenário, pois acha inviável o conselheiro se responsabilizar, pois os distritos tem um carro e malote para 88 

fazer a distribuição. Falou também das condições de trabalho das unidades de saúde tanto para os usuários, 89 

tanto para os trabalhadores, por exemplo o Centro de Saúde Horto. Ressaltou a importância da ampliação 90 

das unidades de saúde. O conselheiro municipal de Saúde Oswaldo Romualdo de Paula Filho, respondeu 91 

para Welson que ele como usuário faz parte da Câmara Técnica de Gestão da Força do Trabalho. Informou 92 

que seu interesse nesta Câmara é melhorar as condições de trabalho visando a melhora do tratamento e 93 

atendimento para o usuário. A convidada Isabel Cristina da Costa trabalhadora da Unidade de Pronto 94 

Atendimento Oeste e integrante da diretora do SINDIBEL (Sindicato dos Servidores) informou que 95 

juntamente com o Consultor Técnico Especializado da Secretaria Municipal de Saúde Fabiano Geraldo 96 

Pimenta Junior, visitaram as Unidades de Saúde das nove regionais, retirando os Pontos de Apoios em 97 

péssimas condições. Falou que todos estão ruins, mais não tiveram condições de retirar todos para 98 

melhorar a condição de trabalho dos agentes da Zoonoses. Informou que tem o relatório de todos os Pontos 99 

de Apoios, e realizaram novas visitas. Falou da falta de respeito com o trabalhador, que na hora de começar 100 

seu plantão o corredor da Unidade está lotado de macas, sendo assim não tem condições de atender os 101 

pacientes que estão chegando, pois a todo momento tem que olhar o paciente que está na maca esperando 102 

vaga para internação, e o estagiário do Programa Posso Ajudar? sentado sem fazer nada. Ressaltou que no 103 

seu ponto de vista o dinheiro destinado ao referido programa deveria ser mais bem empregado no 104 

trabalhador que está sendo escravizado, Falou que os centros de Saúde estão virando Unidades de Pronto 105 

Atendimento (UPA) e as UPAs estão virando Hospitais. A ex-conselheira distrital do Barreiro e Diretora do 106 

SINDIBEL Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, parabenizou a Mesa Diretora por ter conseguido 107 

viabilizar o jornal CONSAUDE. Em resposta ao Valdir falou que sempre que participou da Plenária de 108 

Usuários teve voz e foi bem recebida. Então em nome dos trabalhadores pediu desculpas a ele, pois o 109 

usuário tem direito de está em qualquer reunião, pois as Plenárias são abertas para todos. Falou de sua 110 

preocupação de apenas trabalhadores estarem representando o conselho distrital barreiro nos conselhos 111 

dos Hospitais. Informou que quando solicitou uma resposta da Mesa do Barreiro disseram que o usuário não 112 

quis participar. Falou também que quando o representante foi fazer os informes dos conselhos dos Hospitais 113 

na reunião tinha denúncias graves, que no seu ponto de vista não seria responsabilidade dela sendo 114 

trabalhadora denunciar. Deixou como uma proposta de discussão no CMS. A conselheira municipal de 115 

Saúde Lúcia Ferreira Passos, falou em relação a determinação da câmara técnica de Comunicação de ter 116 

que ser um conselheiro municipal para receber o jornal no distrito. Ressaltou que são dois conselheiros 117 

representante do conselho distrital sendo um trabalhador, um usuário e um suplente. Falou da 118 

impossibilidade de ficar esperando no distrito um horário especifico para receber o jornal. Ressaltou que 119 

cada um dos distritos tem um Secretário Executivo e falou que a Mesa da Nordeste confia plenamente em 120 

seu secretário e se responsabilizou por qualquer documento a ser entregue ao mesmo. Deixou como 121 

proposta de discussão falar sobre a saúde amplamente e ressaltou as lotações das UPAs. A conselheira 122 

municipal de Saúde Ana Maria Caldeira respondeu as falas anteriores dos conselheiros Claudete, Edson, 123 

José Maia e Maria das Graças sobre a participação dos conselheiros em seminários, ressaltando sua 124 

produtividade. Falou que também participou do SIMBRAVISA, ressaltou que a Presidente do Congresso. 125 

Ressaltou a importância da participação dos conselheiros de Saúde, e entregou o relatório de viagem para a 126 
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Mesa Diretora. Informou que a Vigilância Sanitária é uma prevenção a saúde, solicitando aos conselheiros 127 

que considerasse a vigilância como parte integrante do Sistema Único de Saúde. Em resposta ao Welson 128 

falou da necessidade da participação de usuário na câmara técnica de gestão da força do trabalho, para não 129 

ser um fórum de discussão entre gestor e trabalhador. Em resposta a Maria das Graça falou que o jornal 130 

evoluiu, mais como a primeira edição de muitos outros, pode sim ser melhorado, parabeniza José Maia pelo 131 

esforço exercido para a distribuição do jornal. Em resposta a Ana Maria falou que a Mesa já está ciente e 132 

acompanhará este documento entregue. Em resposta ao Geraldo Florencio falou que já foi divulgado que 133 

mais de 80% dos focos de dengue são em residências. Ressaltou a importância da participação da 134 

população em seu combate. Em resposta a Ilda falou que pelo que ela leu no regimento do conselho, fala da 135 

participação do usuário e não só do trabalhador na representação, então realmente teria que haver uma  136 

discussão. Em nome do Secretário Municipal de Saúde Marcelo Gouvêa Teixeira parabenizou o conselho 137 

pelo jornal CONSAÚDE. Em seguida solicitou ao Chefe de Gabinete Marcos José Mendes de Carvalho para 138 

que a substituísse na Mesa. Walderez Alves informou sobre o evento em comemoração ao dia da 139 

Consciência Negra, realizado no dia 27 de novembro na Secretaria Municipal de Saúde, mesmo que a 140 

condição do tempo não tenha ajudado, o evento foi realizado. Agradeceu a Comissão, os participantes, os 141 

serviços prestados, as doações, e a Secretaria Executiva. Em relação a confraternização citada pelo Edson, 142 

falou que o próprio nome já diz confraternizar, então para fazer um evento em conjunto com todos 143 

segmentos, solicitou que cada participante traga uma lembrancinha, um refrigerante e um prato de salgado 144 

pois o contrato da secretaria já venceu, será realizada no dia 21 de dezembro, ás 16hs, no Pilotis. Solicitou 145 

para quem ainda não entregou o relatório de viagem o faça mais rápido possível, para ser feito um 146 

consolidado que será apresentado em Plenário. Ressaltou sua preocupação em relação a aprovação na XVI 147 

Plenária Nacional de Conselhos com porcentagem de 49% a 50% que determina que cada Presidente de 148 

Conselho tenha uma conta bancária e um ordenador de despesas, mas falou que nada impede o Conselho 149 

de  Belo Horizonte de fazer uma outra política. Informou sobre uma reunião realizada com a Mesa e alguns 150 

auditores do Ministério da Saúde, no qual foi falado que existe contas do Município no qual no Relatório 151 

Financeiro não consta, no relatório é demostrado apenas 31(trinta e uma) sendo que são 50(cinqüenta), os 152 

auditores ressaltaram que o conselho é responsável em saber onde o dinheiro do fundo a fundo esta sendo 153 

empregado. A Presidente do conselho municipal de Saúde Sandra Maria dos Santos informou que a entrega 154 

de jornais foi uma experiência e o que for ruim vai ser mudado até ser acertado. Informou que quem esta 155 

sendo auditado é a Secretaria Municipal de Saúde e não o Conselho, ressaltou que foi proveitoso a reunião 156 

com os auditores, na qual fizeram alguns esclarecimentos e se dispuseram a fornecer cursos aos 157 

Conselheiros. Marcos José em resposta a Wilton falou que os encaminhamentos para o Hospital são 158 

direcionados pela Central de Internação da SMSA, mas ressaltou que realmente tem defict de leitos na 159 

capital. Falou que Belo Horizonte é referência para outras cidades, principalmente da Região Metropolitana. 160 

Em resposta ao Geraldo Florencio falou que a Zoonose olha a área de risco e comunica a Vigilância 161 

Sanitária para aplicação das multas. Sobre o Regimento interno do CMS, será encaminhado pela comissão 162 

especial e levado para debate em seminário, e sugeriu que seja feito o fechamento do regimento na própria 163 

Conferência. Em resposta a Maria das Graças informou que vai ser aberto novo concurso e o edital esta 164 

sendo finalizado mais não sabe quando vai ser publicado, falou que é ilegal pagar menos que um salário 165 

mínimo, e que a Prefeitura completa o valor para chegar ao salário mínimo. Marcos falou que o projeto da 166 

Parceria Público Privado (PPP), esta em desenvolvimento e as Unidades Básicas de Saúde estão sendo 167 

avaliadas, para que haja priorização na escolha daquelas que serão reformadas e/ou ampliadas. 168 

Parabenizou Maia pela distribuição do jornal. O Conselheiro Municipal Ivan Mateus Dutra falou que o Centro 169 

de Saúde Alto Vera Cruz precisa de uma reforma, pois está sem condições de trabalho. O Secretário Geral 170 

Cleber das Dores de Jesus falou de sua preocupação em saber o número de leitos e solicitar uma prestação 171 

de contas dos Hospitais. Solicitou a escolha de dois representantes para a Comissão Permanente de 172 

Acompanhamento de Contrato dos Hospitais Santa Casa e Evangélico, para o Hospital da Santa Casa foi 173 

referendado Welson Alexandre dos Santos e Levi dos Anjos Mota, que já eram representantes. Para o 174 

Hospital Evangélico Valdir Matos de Lima e Lúcia Ferreira Passos por unanimidade. A Gerente Geral do 175 

Projeto de Qualificação da Atenção Primária Janeth Maria Ferreira fez uma explanação sobre as Oficinas de 176 

Qualificação de Atenção Básica, e falou da importância de ter uma discussão constante com o conselho, 177 

pois o processo de trabalho não pode ser mudado sem ser passado pelo conselho para apreciação dos 178 

trabalhadores e usuários, ressaltou também a importância de haver uma aliança entre trabalhadores e 179 

gestores. O Coordenador da Câmara Técnica Wilton Rodrigues fez a leitura da recomendação das Câmaras 180 

Técnicas: “Em Reunião conjuntas das Câmara Técnica de Gestão da Força do Trabalho, Financiamento e 181 

Controle, Avaliação e Municipalização realizada no dia 30/11/2010, para avaliação do projeto das Oficinas de 182 

Qualificação de Atenção Primária á Saúde em Belo Horizonte já aprovado em Plenário no dia 12/11/2009 no 183 

qual recomenda avaliação semestral do projeto, com entrega do produto das oficinas para os conselheiros. 184 

Após a apresentação da Gerente Geral do Projeto de Qualificação da Atenção Primária Janete Faria 185 

Ferreira, entendemos que por se tratar de uma reunião de acompanhamento, não se faz necessário a 186 

elaboração de um parecer, e sim das recomendações a seguir: Que as Oficinas sejam parâmetros de 187 

padronização de condutas e homogenização das ações da Atenção Básica, porém sem comprometer as 188 

especificidades/deficiências inerentes a cada Unidade Básica de Saúde; Após formatado o resultado final 189 
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das Oficinas devem ser encaminhado ao Conselho para avaliação do mesmo; Garantir a participação de 190 

representantes de usuários nas Oficinas de Avaliação previsto para fevereiro de 2011; Que seja elaborado 191 

material didático com linguagem compreensível a população; Que seja apresentada objetivamente o critério 192 

para “classificação de risco”, nas Unidades Básicas para o Controle Social”. Wilton Rodrigues Coordenador 193 

da Câmara Técnica de Financiamento, Welson Alexandre dos Santos Coordenador da Câmara Técnica de 194 

Gestão da Força do Trabalho e Maria das Graças Souza Vieira Relatora da Câmara Técnica de Controle, 195 

Avaliação e Municipalização. Aberto para perguntas: Isabel questiona como vai haver aliança entre 196 

trabalhadores e gestores se eles não são respeitados, citou vários centros de Saúde que não tem condições 197 

de trabalho. Falou da falta de uma Oficina de Qualificação para valorizar o trabalhador. O Conselheiro 198 

Municipal André Cristiano dos Santos parabeniza a gestão por esta iniciativa, falou que se preocupa com as 199 

equipes de plantão, informou que o que é modificado na gestão e definido em reuniões não é acatado pela 200 

ponta, pois não respeitam a gestão. O conselheiro municipal Artur Oliveira Mendes, falou que na ponta esta 201 

tudo diferente. Falou da importância de fazer uma discussão sobre os Pactos. Welson Alexandre propõe 202 

fazer um relatório das viagens e também disponibilizar o material adquirido nas viagens para a biblioteca do 203 

conselho. Sobre a Oficina de Qualificação, falou de sua preocupação da colocação de metas que não tem 204 

como serem cumpridas. Ilda também se preocupou com as metas, solicitou uma reflexão, pois metas tem 205 

que ser de qualidade e não de quantidade. A conselheira municipal de Saúde Iracema Maria Utsch Braga, 206 

falou sobre a vergonha do atendimento bucal oferecido no SUS, falou da falta de condições de trabalho. 207 

Ressaltou a preocupação com a estufa e com a parte elétrica e ressaltou o perigo de contaminação que 208 

pode causar. Falou que a oficina é muito boa, mais chama a atenção do usuário para a saúde bucal. 209 

Walderez falou para aproveitar a Conferência de Saúde para barrar o protocolo de manchester. A 210 

conselheira municipal de Saúde Maria Cândida de Lélis Moreira falou que a oficina precisa de uma 211 

reorganização, pois quando é apresentado ao trabalhador na Unidade, já não pode ser mudado. Também 212 

ressaltou sua preocupação com as metas e o tempo. Ângela Eulália falou que a gestão deveria ser um 213 

profissional da saúde e não um Administrador, pois teria uma visão diferente. Em regime de votação as 214 

Oficinas de Qualificação de Atenção Básica foi aprovada por unanimidade. Foi solicitado 18(dezoito) 215 

conselheiros para fazerem o treinamento do Monitora SUS no dia 20/12/201: Aurinho de Matos, Adi dos 216 

Santos, Cícero Luiz Camargos, Claudete Liz de Almeida, Cleide Alves Siqueira, Heliana Conceição de 217 

Moura, Janeth do Nascimento Ribeiro, Jorge Ribeiro Nascimento Marques, José Brandão Maia, Lúcia 218 

Ferreira Passos,  Messias Pereira da Silva, Nilo Furtado, Rui Moreira, Sângela Márcia Hilariano, Valdir Matos 219 

de Lima, Valdelice de Moura, Wilton Rodrihues e Welson Alexandre dos Santos. Foi solicitado Conselheiros 220 

para compor a Comissão de Saúde do trabalhador: Adolpho Von Rondow Neto, Adi dos Santos, Claudete Liz 221 

Almeida, Cleide Alves Siqueira, Levi dos Anjos Mota, Lúcia Ferreira Passos, Jorge Ribeiro Nascimento 222 

Marques, Rui Moreira, Walderez Alves Moreira e Wilton Rodrigues.Estiveram presentes: Adi dos Santos, 223 

Adolpho Von Rondow, Ana Maria de Jesus, Ana Maria Caldeira Oliveira, Ângela Eulália dos Santos, Arthur 224 

de Oliveira Mendes, André Cristiano dos Santos,Aurinho Ferreira Mattos, Carmen Aparecida S. de Assis, 225 

Cleide Alves Siqueira, Claudete Liz de Almeida, Cleber das Dores de Jesus, Cláudio Pedrosa Assunção, 226 

Cícero Luiz Camargos, Enildo Calixto Louback,  Heliana Conceição de Moura, Ivan Matheus Dutra, Iracema 227 

Maria Utsch Braga, Janeth do Nascimento Ribeiro, Jorge Ribeiro Nascimento Marques, José Brandão Maia, 228 

Levi dos Anjos, Maura de Lourdes Canella, Messias Perreira da Silva, Lúcia Ferreira Passos, Maria Cândida 229 

de Lelis Moreira, Maria das Graças Souza Vieira, Márcia Faria de Moraes Silva, Marcos José Mendes de 230 

Carvalho, Martha Auxiliadora Ferreira Reis, Oswaldo Romualdo de Paula Filho, Rubens Ribeiro Leite, Rui 231 

Moreira, Sandra Maria dos Santos, Sângela Márcia Hilariano, Valdelice de Moura, Valdir Matos de Lima, 232 

Valéria Almeida Rocha Ferreira, Vera Lúcia Gomes Alves, Walderez Alves Moreira, Welson Alexandre dos 233 

Santos, Wilton Rodrigues e Walter Agostino da Silva. Justificaram: Maria Teresa de Oliveira, Rosimeire 234 

Rodrigues de Souza, Romeu Pires de Araújo. Permaneceram até o final da reunião, conforme listagem em 235 

anexo: Ângela Eulália, Adolpho Rondow, André Christiano, Adi dos Santos, Aurinho de Matos, Ana Maria de 236 

Jesus, Cleide Alves, Claudete Liz de Almeida, Carmen Aparecida, Cícero Luiz, Enildo Calixto, Heliana 237 

Conceição, Ivan Matheus, José Maia, Jorge Ribeiro, Levi dos Anjos, Maria das Graças, Maria Cândida, 238 

Maria José da Silva, Maura de Lourdes, Marta Auxiliadora, Messias Pereira, Nilo Furtado, Oswaldo 239 

Romualdo, Rui Moreira, Sângela Márcia , Valdelice de Moura, Walter Agostinho e Wilton Rodrigues. Nada 240 

mais havendo a se tratar a reunião foi encerrada às 18h35, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida 241 

e aprovada, será assinada pela presidente e pelo Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo 242 
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