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1ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2009, ÀS 14 HORAS NO AUDITÓRIO DA
3SMSA, AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. Aos cinco dias do mês de maio de 2009, foi
4realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte,iniciada ás
514h45, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde Paulo Roberto Venâncio de Carvalho
6com a leitura da pauta:Informes gerais; Abertura e verificação do número de conselheiros presentes
7para início da reunião; Informes da Mesa Diretora; Apresentação, das Pendências dos Conselheiros e
8entidades que compõem o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte – Dra Josely ramos
9( promotora de Justiça); Apresentação, Apreciação do parecer da CTF, sobre o termo aditivo para os
10cursos de capacitação; Discussão do edital, sobre novos monitores do curso de capacitação; Eleição
11da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Saúde; Assuntos gerais. O conselheiro
12Municipal Aurinho Ferreira informou sobre a inauguração do centro de referência do idoso, falou
13sobre o atendimento prestados aos idosos no centro de saúde, disse que o centro de saúde
14Primeiro de Maio esta atendo somente casos de dengue. O conselheiro honorário Evaristo
15Garcia propôs que na reunião do dia 13/05/2009 na câmara municipal seja pautado a situação
16da saúde do idoso. Paulo Carvalho informa que esteve em Brasília na plenária nacional de
17conselhos, (06-05-09), disse que o projeto de fundação estatal foi adiado para terça-feira,
18Esclarece que todos os conselhos são contrários ao projeto, no entanto o Ministro da Saúde,
19José Gomes Temporão e o Ministro da Educação são a favor a implantação, será solicitado ao
20SMSA um ônibus para viabilizar a participação dos conselheiros, na reunião que será realizado
21no dia 12-05-09 em Brasília, a fim de realizarem uma mobilização, conjunta com outros
22conselhos, contra a Fundação Pública de Direito Privado, informou também que foi convidado
23participar do evento no dia 12-05-09 do CONASENS e reunião no Sofia Feldman, mas justifica
24que não poderá participar. O 2º Secretário do CMSBH Willer Marcos cobrou a participação dos
25gestores nas reuniões do CMSBH, disse estourar a greve dos trabalhadores da rede, disse que
26participará da reunião do conselho da comissão local do centro de saúde Primeiro de Maio,
27jutamente com conselheira Mônica Martins. A conselheira Cleide Donária informa que no dia
2814/05 os trabalhadores estarão em greve, e solicita a intervenção do CMSBH para resolver essa
29situação. O conselheiro José Coelho disse que os gestores não esta participando das reuniões
30da Câmara Técnicas do CMSBH, solicitou providencias da mesa diretora disse que a Gerente de
31Assistência Terapêutica Vicencina da Costa não compareceu na reunião da CTF. Paulo Carvalho
32esclarece que a presença da mesma na reunião foi acordado na ultima reunião do CMSBH. 1º
33Secretário do CMSBH Marcos José Mendes esclarece que o gabinete não foi comunicado do
34comparecimento da Vicencina, fala que o gabinete tenta atender todas as solicitações do
35CMSBH, e respeita as deliberações do conselho, buscando sempre um consenso, já que a
36deliberação não tem poder legal. Informa que o Secretário Marcelo justifica a ausência em
37virtude da visita de José Gomes Temporão. E sobre a reunião de semana passada, os gestores
38estavam em reunião buscando planejamento de ações sobre a gripe suína. Sobre a greve dos
39trabalhadores, ele informa que apenas os agentes comunitários e os agentes de combate de
40endemias encaminharam reivindicações de reajuste salarial, que foi encaminhado pelo
41SINDBEL. Sobre a questão das viagens, o orçamento ultrapassou a cota, e o complemento foi
42solicitado à JUCOF, mas ainda estão aguardando resposta. Paulo Carvalho esclarece que toda
43deliberação deve ser homologada pelo prefeito, e que a democracia participativa foi
44sacramentada na 13 conferência nacional. Paulo fala que o gabinete deve viabilizar as
45solicitações do conselho, disse que o ofício solicitando a contratação das secretárias executivas
46encaminhado ao gabinete, disse que o CMSBH sempre teve autonomia. Cleide Donária fala
47sobre o processo de negociação da grave, em que ela, o Welson Alexandre, e Andréa
48Hermógenes representam o SINDIBEL no CMSBH, disse que a muito tempo a reunião da Mesa
49de negociação do SUS não acontece. O conselheiro Sérgio Augusto disse que a SMSA não
50esta respeitando o CMSBH, propôs que os conselheiros façam uma moção de repudio a gestão
51da SMSA. O conselheiro Gilson Silva propôs que o CMSBH faça uma mobilização dizendo que
52o secretário não está atendendo as deliberações do conselho. Willer Marcos convida o Prefeito
53para discutir qual será o modelo de trabalho e se existe espaço para o controle social. O
54conselheiro José Brandão Maia disse sobre a impontualidade da representatividade da SMSA,
55fala que existem gestores que são competentes e querem trabalhar mas são amordaçados por
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56ML. O participante Rubens fala que é necessário fazer uma reforma política. A conselheira
57Ângela Eulália fala sobre a greve, fala que estão percebendo a necessidade de unificar as lutas
58servidores do estado e do município. Marcos Mendes esclarece que as deliberações do conselho
59devem ser legalmente realizadas, e que não quis dizer que o conselho não possui autonomia e
60poder de decisão. Sobre a questão da Mesa SUS, estão aguardando as definições com o
61SINDIBEL, e que será agendada uma reunia para o mês de outubro, sobre o ônibus propôs que
62fosse conselheiros distritais e municipais. Paulo Carvalho sobre a greve dos trabalhadores, disse
63que a SMSA deverá dar resposta sobre a viagem ao congresso nacional e que na reunião de
64quarta feira será pautado a relação da SMSA. Deu inicio as discussões do segundo ponto de
65pauta. Paulo Carvalho disse que os CMSBH irá tratar sobre questões coletiva e não de assunto
66individuais. A Promotora Joseli Ramos Pontes fala sobre a questão da fundação estatal que e
67importante saber qual é a posição da SMSA disse que e importante o SUS consolidar e depois
68fazer parceria com outros segmentos, disse da dificuldade em que os conselhos e os Ministério
69Público tem em compreender o que esta dentre as negociações, pediu desculpa pelo atraso,
70sobre as investigações do Ministério da Saúde ao CMSBH e o CES, disse que consta na
71promotoria algumas reclamações sobre vales transportes, postura éticas de conselheiros e sobre
72as viagens e que a população não sabe o quanto custa o controle social e que o conselheiro
73deve ser no mínimo, sobre os vales transporte disse que o conselho avançou em regulamentar
74essa situação, ainda ficou pendente a questão das representações do CMSBH sobre o vinculo
75empregatício com a PBH, sobre a a remuneração do conselheiros usuários no hospital Sofia
76Feldman, disse que a um ano não recebe reclamações do CMSBH, e parabenizou o CMSBH
77pelo documento de Atenção Básica. Paulo Carvalho disse que o CMSBH suspendeu as
78atividades do conselho do Hospital Sofia Feldman, ate que todos os conselheiros usuários
79assinem um termo esclarecendo que não receberam de nenhuma espécie financeira do
80conselho. Willer Marcos fala que está aguardando resposta sobre a questão da representação
81de sua entidade, sobre as reclamações diminuíram porque a gestão passada encaminhava as
82reclamações diretamente para SOS-saúde mas que agora com a renovação da secretaria
83executiva irá retomar recebimento de reclamações. Sergio Augusto propôs que seja
84Feito um Seminário informando sobre as funções do Ministério Público. Cleide Donária disse
85sobre a questão do relatório atenção básica, informou sobre os trabalhadores da farmácia
86popular, estão trabalhando na assistência social vendendo o medicamento sendo extorquidas e
87tendo que pagar por dinheiro que falta no caixa, disse que os monitores do curso de capacitação
88estão sendo muito criticados. O conselheiro Ivo de Oliveira fala que hoje eles receberam o
89comunicado informando sobre a suspensão das atividades do conselho, e que isso será
90apresentado ao plenário do conselho, disse que Willer Marcos e Paulo Carvalho estavam
91presentes em duas reuniões do Conselho do hospital Sofia Feldman, e achou precipitada a
92atitude do CMSBH. Paulo Carvalho informou todo hospital que tenha contrato com o SUS, deve
93ter o conselho paritário, vinculado ao conselho municipal de saúde, e se em dois meses não
94aparecerem as declarações do usuário dizendo que a partir da data o usuário não receberá
95nenhuma espécie, o conselho do sofia será destituído e será formado novo conselho no hospital.
96A participante Ursula fala da postura de alguns conselheiros dentro conselhos. Paulo Carvalho
97disse que será realizado um seminário para fazer uma discussão sobre as funções do Ministério
98Público e que o CMSBH defende o Papel do Ministério Público, questionou a promotoria sobre a
99questão da santa casa, e que as instituições conveniadas com o SUS deverão colocar uma placa
100informativa sobre este convênio. Gilson Silva pede esclarecimento sobre a questão do conselho
101do Hoapital Sofia Feldman, que é inegligencia CMSBH suspender a s atividades do conselho.
102Josely Ramos informa que não há problema do conselheiro ser monitor e receber pela monitoria,
103mas e necessário que o conselho também ache uma outra forma para encaminhar esta questão.
104Sobre a questão do sofia, o conselheiro pode ser voluntário, mas sem remuneração, pois ele é
105fiscal. Sobre a questão da distribuição de renda citado pelo conselheiro Evaristo Garcia, e fala
106que a má distribuição de renda está ligada á vários problemas de saúde. Fala sobre a placa de
107desacato, e que seja retirada dos sistemas. Disse que em relação ao conselho do Hospital Santa
108Casa, informou que e mais produtivo quando os três seguimentos sentam juntos. A conselheira
109Terezinha disse sobre acessibilidade e que as pessoas estão colocando em risco a democracia
110do controle social, disse que as reuniões dos conselhos estadual estão esvaziadas por causas
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111das CIBS. Josely fala que se tiver que responsabilizar alguém pela conduta do conselho será o
112usuário. Foi apresentado o termo aditivo sobre o contrato do Curso de Capacitação de
113Conselheiros para o Controle Social, em regime de votação foi aprovada por unanimidade. Foi
114retirado que a reunião da comissão Organizadora da Conferecia Municipal de Saúde será terça115feira, às 9h, passaram uma lista com para que todos os conselheiro interessado em participar da
116viagem a Brasília assinasse as vaga que sobrarem será distribuídas aos conselhos distritais. Foi
117informado a todos os conselheiros que amanhã será realizado o Seminário de Financiamento, e
118a Audiência Pública será realizada no dia 13/05/2009. Os conselheiros aguardaram a resposta
119da SMSA sobre a viagem para Brasília. Estiveram Presentes: Adilson de Campos Braga, Ângela
120Eulália dos Santos, Aurinho Ferreira de Mattos, Cleide Donária de Oliveira, Edson Felix da Silva,
121Giani Bringhenti Lara, Gilson Silva, João Batista Cunha, José Brandão Maia, José Coelho dos
122Santos, Kátia Valéria dos Santos Silva, Luciana Duarte Lopes, Marcos José Mende de Carvalho,
123Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Romeu Pires de Araújo, Rui Moreira, Sergio Augusto Alves
124de Oliveira, Willer Marcos Ferreira, Jander Moreira da Silva, Adir dos Santos Silva, Jorge Ribeiro
125do Nascimento Marques, Ivo de Oliveira Lopes, Flavia Neves de Medeiros, Lúcia Ferreira
126Passos, Andréa Hermógenes Martins, Ana Maria de Souza Matos, Neide Vidal da Costa, Maria
127das Graças Souza Vieira, Mônica Martins Guimarães Santos, Walderez Alves Moreira, Giovana
128Fraga Mantovani. Justificaram: Cristiano Gonzaga da Mata, Heliana Conceição de Moura,
129Heloysa Lino Vaz Despinoy, Kátia Ferraz Ferreira. As 18h nada mais havendo a tratar a reunião
130foi encerrada da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
131presidente e pela secretária geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 07 de maio
132de 2009. ETC.
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