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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 1 

REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2010, NO PLENÁRIO  CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, 2 

SITUADO NA AVENIDA AFONO PENA, 2336, 14º ANDAR, FUN CIONÁRIOS. 3 

Aos  dias sete de outubro do ano de 210, ás 14 horas e 27 minutos, a Presidente do Conselho Municipal de 4 

Saúde de Belo Horizonte, Sandra Maria dos Santos declara aberta a reunião ordinária deste conselho, para 5 

tratar dos seguintes pontos de pautas: 1. Informes Gerais; 2. Abertura e verificação do número de 6 

conselheiros presentes para início da reunião; 3. A provação das atas das reuniões do CMSBH, 7 

realizadas no dia 12/08, 19/08 e 02/09/2010; 4. Apr eciação e aprovação da Proposta Orçamentária 8 

Anual 2011 da SMSA para o ano de 2011, Por Projeto Atividade; 5. Apreciação e aprovação da 9 

proposta do CMSBH para capacitação de conselheiros municipais e distritais de Saúde 2010 ; 6. 10 

Assuntos Gerais.  Foi aberto espaço para que os conselheiros pudessem repassar seus informes. Os 11 

conselheiros Wilton Rodrigues (usu) e Claudete Liz (usu) parabenizaram o conselho pela realização da 12 

teleconferência e reforçaram a necessidade de melhorar a tecnologia para que todos os centros de saúde 13 

tenham condições de participar. O participante Nemer Sanches de Souza apresentou sua proposta de 14 

Projeto de Pesquisa cujo tema aborda a eficácia das decisões dos Conselhos de Políticas Públicas, via 15 

apurar os elementos que possam ajudar a esclarecer a seguinte questão: Para que a capacidade decisória 16 

dos conselhos de políticas públicas seja garantida é necessário que os poderes constituídos criem um novo 17 

marco legal regulatório, definindo a metodologia de funcionamento e rotinas a serem seguidas? Informa que 18 

trabalha no Tribunal de Contas da União e já foi conselheiro de saúde no município de Nova União. Nenhum 19 

conselheiro se manifestou contrário à realização da pesquisa. A conselheira Claudete solicitou 20 

esclarecimentos quanto a representação do CMSBH no Conselho Municipal do Idoso de BH, e foi 21 

esclarecida pelo 1º Secretário da MD, Paulo César Machado Pereira, que o conselho de saúde apenas é 22 

convidado a participar das reuniões, não possuindo assento para conselheiro. A conselheira Waldirce Inês 23 

(trab), faz a proposta de que o CMSBH coloque em funcionamento a câmara Técnica de Assistência 24 

Farmacêutica, visto que esta é uma proposta antiga dos conselheiros. Foi esclarecida pelo 1º Secretário da 25 

MD, que não se lembra haver alguma discussão neste conselho sobre a criação de uma câmara técnica 26 

específica sobre assistência farmacêutica, visto que assuntos relacionados à esta pauta podem ser tratados 27 

na câmara técnica de controle, avaliação e municipalização. O conselheiro, Ivan Mateus (usu) solicitou que a 28 

Gestão da SMSA tenha um olhar mais apurado para o atendimento nas upas, principalmente para os idosos, 29 

uma vez que os idosos estão ficando entre 18 e 20 horas aguardando atendimento, e é necessário respeitar 30 

o Estatuto do Idoso. Sobre este assunto, Paulo César esclareceu que a SMSA não tem a intenção de fazer 31 

com que os idosos fiquem tanto tempo aguardando consulta, mas faz-se necessário avaliar se não é um 32 

caso isolado. E faz-se necessário avaliar também a questão da classificação de risco, para verificar as 33 

prioridades. Os conselheiros José Brandão e Maia (trab) e Maria Teresa de Oliveira (usu), cobraram mais 34 

responsabilidade dos conselheiros que se inscrevem para participar de eventos, mas não comparecem. 35 

Ressalta que foram destinados recursos financeiros da SMSA para financiar o evento, da AMEP nos dias 17 36 

à 19 de setembro, em que dez conselheiros se inscreveram e apenas quatro compareceram, 37 

impossibilitando a participação de outros interessados. O conselheiro lembrou ainda sobre o alarde que o 38 

Ministério da Saúde fez com relação ao perigo de epidemia de dengue, e este conselho não fez discussões 39 

sobre as ações que devem ser desenvolvidas pela SMSA. Questionou quais são as políticas que o município 40 

tem adotado contra o tabagismo.  A Presidente, Sandra Maria justificou a ausência do Secretário Geral, 41 

Cléber das Dores de Jesus, em decorrência de um acidente de trabalho. A 2ª Secretária da MD, Walderez 42 

Alves (usu) convidou os conselheiros para participarem da cerimônia de posse do conselho do Hospital 43 

Sofia Feldman, dia 15 de outubro às 15 horas. Solicita que os conselheiros da Pampulha verifiquem 44 

questões de atendimento no anexo do centro de saúde Itamarati. Paulo César Machado (gestor), reafirmou 45 

sobre a responsabilidade dos conselheiros em participar dos eventos, considerando a ausência de 46 

conselheiros inscritos no congresso na AMEP, uma vez que houve contrapartida financeira por parte da 47 

SMSA. Ressaltou da boa participação dos conselhos na vídeo conferência, e houve um recorde de 48 

audiência. Lembra que o combate a dengue e evitar epidemias deve ser de co-responsabilidade e 49 

cooperativa de toda sociedade civil. Às 14h40’ conferiu-se o quorum, e presidente do con selho 50 

submeteu à aprovação as atas das reuniões do dia 12 /08/2010, 19/12/2010 e 02/09/2010, e com uma 51 

ressalva na linha 71 da ata do dia 02/09, as atas f oram aprovadas por unanimidade . Pauta 4. 52 

Apreciação e aprovação da Proposta Orçamentária Anu al 2011 da SMSA para o ano de 2011 , Por 53 

Projeto Atividade . A explanação foi realizada pelo Gerente de Orçamento e Finanças da SMSA, Guilherme 54 

José Antonini, que esclareceu sobre o objetivo do planejamento municipal, informando que este assunto foi 55 

pautado na reunião da CTF do dia 23/09, quando houve também a presença de membros da ctgft. Informou 56 

que o valor destinado para saúde no orçamento municipal de 2011 será total de R$ 1.902.220.667,20  e 57 

para as ações do CMSBH está previsto um recurso de R$ 814.757,00, que não mudou do orçamento do 58 

ano anterior. A discriminação dos recursos seguem, conforme planilhas anexo. Após apresentação por parte 59 

do Gerente de Orçamento e Finanças, o membro da CTF, Rui Moreira fez a leitura do seguinte parecer: ” A 60 

Câmara Técnica de Financiamento reunida nos dias 23 e 28 de setembro de 2010, para apreciação da 61 

Proposta Orçamentária por Programa para o ano de 2011, apresentado pelo Gerente de Orçamento e 62 
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Finanças da Secretaria Municipal de Saúde Guilherme José Antonini Barbosa. Após análise e apreciação do 63 

referido projeto, os conselheiros presentes, recomendam ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 64 

Belo Horizonte a aprovação da Proposta Orçamentária por Programa para o ano de 2011, com a seguinte 65 

recomendação: Qualquer movimentação financeira da Proposta Orçamentária dos 9 programas 66 

apresentados (planilha em anexo), deverão ser submetidos á apreciação e aprovação do Conselho 67 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2010. WILTON RODRIGUES. 68 

Coordenador da Câmara Técnica de Financiamento. O coordenador da CTGFT, Welson Alexandre Santos 69 

fez a leitura do seguinte parecer: “As Câmaras Técnicas de Gestão da Forca de Trabalho e Financiamento 70 

reuniram no dia 23 setembro do presente ano, para apreciação da Proposta Orçamentária 2011 – LOA que 71 

será enviada a Câmara Municipal. A Proposta foi apresentada pelo gerente de Orçamento e Finanças da 72 

Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme José Antonini Barbosa. Considerando que a LOA é essencial para 73 

a eficiência da administração pública e que o controle social é a garantia da execução da política de saúde 74 

em todos os aspectos da gestão para o bem estar da população. Entendemos que o detalhamento das cifras 75 

é objeto de decisão dos membros da Câmara Técnica de financiamento, cabendo a essa acompanhar a 76 

execução orçamentária. Somos signatários de sua decisão, no entanto, acrescentamos algumas ressalvas e 77 

recomendações dos quais já estavam expressas desde a época da aprovação do Plano Plurianual Ação 78 

Governamental.  Recomendamos:  - Que seja garantida a reserva orçamentária para pagamento de 79 

precatórios; - Garantia de orçamento que possa contemplar previsão de recursos para reajustes na folha de 80 

pessoal; - Assegurar o valor orçamentário relativo ampliação de recursos humanos, inseridos na rede por 81 

meio de concurso publico; - Orçamento para garantir reposição rápida de pessoal em caso de vacância 82 

como férias, licenças prolongadas e aposentadorias; - Reiteramos que a rede assistencial seja 83 

desprivatizada em cerca de 5% ano, conforme deliberação anterior. Ressaltamos- O nível de detalhamento 84 

não foi suficiente para a compreensão das despesas; - O projeto “Posso Ajudar” consome um valor 85 

discrepante em relação a outros investimentos da saúde, como atenção primaria e urgências que são 86 

prioridades do sistema; - As planilhas não apontam recurso para previsão de concurso publico e efetivação 87 

dos aprovados - Faltou clareza no incremento negativo de 96,19% em “melhoria da qualidade de educação 88 

municipal”; - Os gastos com pessoal foi re-alocado para a conta gestão do SUS e provoca diminuição em 89 

26,41% contemplada no item 117; - A rede de atenção básica está tendo incrementos negativos se contra 90 

posição ao hospital metropolitano e rede assistencial cuja definição não esclarece quais serão os 91 

percentuais de despesas com rede ambulatorial e hospitalar. Belo Horizonte, 06 de outubro de 2010. 92 

WELSON ALEXANDRE SANTOS. Coordenador da Câmara Técnica de Gestão da Força de Trabalho” Ao se 93 

abrir espaço para questionamentos do plenário, os conselheiros manifestaram-se contrários às planilhas 94 

discriminativas, que devem ser melhor detalhadas quanto o recurso destinado para cada atividade, e 95 

questionaram também sobre o valor destinado para o Programa Posso Ajudar, que é de  R$ 96 

133.000.000,00, e eles consideram um valor muito alto considerando a proposta do projeto. A esse respeito 97 

manifestaram-se os conselheiros Walderez Alves (usu), Ângela Eulália (trab), José Brandão Maia (trab), 98 

Valéria Almeida (trab), Welson Alexandre (trab) e Valdir Matos (usu). Também houve questionamento sobre 99 

a questão da gestão do RH do Programa Posso Ajudar, se ficará a cargo da Sociedade São Vicente de 100 

Paula, e com isso o recurso financeiro destinado para o projeto será repassado para esta instituição. 101 

Houveram questionamentos no que se refere à proposta de aumento salarial para os trabalhadores da 102 

saúde, e se isso está incluído no orçamento municipal, sendo que um reajuste salarial pode evitar possíveis 103 

greves dos trabalhadores. Também foi questionado que a maior parte do recurso do orçamento estará 104 

destinado para a atenção de média e alta complexidade, e consequentemente para a rede privada. 105 

Enfatizaram que faz-se necessário que a gestão municipal busque ampliar a destinação de recursos 106 

financeiros para o projeto saúde/educação e que não fique fechado apenas no projeto saúde na escola. Foi 107 

pontuado a necessidade do Estado de Minas Gerais cumprir com a destinação de 12% de seu orçamento 108 

seja destinado para a saúde, o que não acontece atualmente, e após aprovada a LOA 2011, pelo CMSBH os 109 

conselheiros devem acompanhar sua aprovação na Câmara Municipal, para que não haja modificação nos 110 

valores aprovados por este conselho. A este respeito manifestou o representante do Movimento Luta pela 111 

Moradia, Willer Marcos Ferreira. Após a fala do plenário, embora o representante da gerência de orçamento 112 

e finanças tenha se manifestado em condições de responder aos questionamentos, os conselheiros optaram 113 

em adiar a aprovação da LOA, e aprovaram a realização de uma outra reunião na CTF e em Plenário, onde 114 

os valores serão apresentados de forma mais detalhada. Por 21 votos foi  aprovada a realização de uma 115 

reunião no dia 14/10/2010, dois conselheiros votaram que a aprovaç ão da LOA deveria ser feita na 116 

plenária de hoje. Ficou ainda aprovado que a gerênc ia de Orçamento e Finanças reapresentará para 117 

os membros da CTF a planilha detalhada, para que es ta apresente um novo parecer . Ponto de pauta: 118 

5. Apreciação e aprovação da proposta do CMSBH para  capacitação de conselheiros municipais e 119 

distritais de Saúde 2010. A proposta foi apresentada pelo coordenador da Comissão de Educação 120 

Permanente, Enildo Calixto Louback (trab), que frisou sobre o projeto da SMSA em capacitar 2000 pessoas 121 

até o final de 2011. Lembra que embora seja projeto do Conselho Municipal de Saúde criar sua própria 122 

escola de educação permanente, não será possível montar esta escola de imediato e com isso surgiu a 123 

proposta de buscar parceria com o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, que vem realizado cursos 124 
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por meio da Escola de Saúde Pública de  Minas Gerais. Apesar do CMSBH querer capacitar 200 pessoas 125 

ainda este ano,  o CES apresentou poderá fazer capacitação de  60 pessoas, a nos dias (19 e 20 de 126 

outubro, 9 e 10 de novembro e uma data em dezembro a ser definida. No ano próximo ano serão 127 

capacitadas mais 600 pessoas, por mais 10 turmas, o que não contempla a proposta do conselho de 128 

capacitar o 2000 pessoas. Paulo César lembrou da proposta do CMSBH criar sua própria escola de saúde, o 129 

que não foi possível neste ano. No entanto a proposta do CES não pode ser perdida, visto a experiência 130 

será avaliada por algumas pessoas que já fizeram o curso e reavaliada, caso seja colocada em prática, para 131 

ver se atende o projeto do CMSBH. Ressalta que o público alvo será prioritariamente os novos conselheiros 132 

municipais conselheiros distritais, dividindo as 60 vagas entre os três segmentos. Ressalta que haverá a 133 

liberação dos trabalhadores para que eles possam participar do curso. O conselheiro Welson Alexandre 134 

ressaltou sobre a proposta  do CMSBH para capacitação, e de que a fala sobre o Controle Social dentro da 135 

capacitação deve ser o próprio conselheiro. Propõe que a proposta inicial, conselheiro capacitando 136 

conselheiro, seja mantida. Registra que se embora haja recurso financeiro para na capacitação para o 137 

pagamento de monitores, se coloca como voluntário (sem receber qualquer recurso), para realizar a 138 

capacitação de outros conselheiros. O conselheiro José Brandão Maia ressaltou a importância do 139 

compromisso dos conselheiros que irão participar do curso, assumindo a responsabilidade em comparecer 140 

às oficinas. O Chefe de Gabinete da SMSA, Marcos José Mendes frisou que a experiência de conselheiros 141 

capacitando conselheiros ter havido vários contratempos, faz-se necessário que o Conselho Municipal adote 142 

um planejamento para a política de educação continuada. Ressalta que o conselheiro pode ser um 143 

multiplicador das experiências e vivências, não sendo a melhor opção o conselheiro ser o monitor, visto que 144 

até mesmo a Promotoria Pública se manifestou contrária com o pagamento continuado à conselheiro por 145 

prestação de serviços como monitor. Willer Marcos falou da idoneidade da CES e Escola de Saúde Pública, 146 

não podendo ser questionada, e lembra que o curso de capacitação foi uma conquista do conselho 147 

municipal, defende o projeto conselheiros capacitando conselheiros, uma vez que ele entende os monitores 148 

estão capacitados pelo NESCON. A Presidente esclareceu que embora seja firmada uma parceria com o 149 

Conselho Estadual para este ano, posteriormente será necessário fazer uma avaliação, uma vez que eles 150 

não poderão cumprir o projeto deste conselho em capacitar 2000 pessoas. Após esclarecimentos foi 151 

submetido para aprovação a adesão ao curso oferecid o pelo Conselho Estadual de Saúde. Paulo 152 

César Machado se absteve da votação sobre este ponto de pauta, esclarecendo que não ser considerado 153 

como influenciador do processo. Por  18 (dezoito) votos favoráveis, 3 (três) contrá rios e uma 154 

abstenção, foi aprovado o curso de conselheiros ofe recido pelo Conselho Estadual de Saúde e 155 

Escola de Saúde Pública de MG. Foi proposto pela Mesa Diretora que das 60 vagas, serão destinadas: 33 156 

vagas para o CMSBH (20 usu, 10 trab e 3 gest), no caso dos CDS serão três vagas para cada distrito, que 157 

cada conselho defina como serão distribuídas as vagas. Pauta. Logomarca do CMSBH.  A Assessoria de 158 

comunicação do CMSBH, representada por Ana Paula Tomazelli, apresentou aos conselheiros duas 159 

propostas, esclarecendo o significado de cada uma. Após apreciação das propostas por parte dos 160 

conselheiros, por 13 votos a  logomarca 2 foi aprov ada. A logomarca 1 recebeu 8 votos, não havendo 161 

nenhuma abstenção.  ASSUNTOS GERAIS: 1) Escolha de dez conselheiros para participarem do evento 162 

Gestão, que será realizado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação  que será realizada 163 

no dia 20 de outubro de 14 ás 18h. Paulo César Machado fez esclarecimentos do que é esta comissão de 164 

Gestão Participativa, e os conselheiros: Claudete, Messias, Romeu, Aurinho, Wilton, Maia, Te reza, 165 

Rejane, Adi e Ivan participarão deste evento. 2) Assuntos Gerais retirada de representações: Conselho do 166 

Hospital Felício Rocho, ficou como representante Nilo Furtado, e para o Hospital da Baleia, o consel heiro 167 

Aurinho de Matos. Para compor o Comitê de  Ética e Pesquisa do Hospital da Unimed ficou o 168 

representante Rubens Leite;  Representante para a Comissão de Saúde Humana e suas Relações com 169 

os Animais, a conselheira, Ana Maria  de Jesus e Romeu Pires . A atual coordenadora da comissão, 170 

Maria Amélia fez esclarecimentos sobre o objetivo da comissão. Maria Amélia fala que se não tiver 171 

conselheiros interessados em participar, ela gostaria de representar o CMSBH nesta comissão. 3) Assuntos 172 

Gerais – A Mesa Diretora repassou o convite para os conselheiros participem do II simpósio do Comitê de 173 

Ética e Pesquisa do Hospital Belo Horizonte nos dias 21 e 22 de outubro de 2010, e quem tiver interesso 174 

poderá fazer inscrição  por telefone que está informado no folden de divulgação. 4) Assuntos Gerais -175 

Participação de conselheiros no Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária em Belém, nos dias 13, 14 e 15. 176 

Foram escolhidos para participar: Usuários: Adolpho  von Randow Neto e Wilton Rodrigues; 177 

Trabalhador: José Brandão Maia e Gestor será Ana Ma ria Caldeira Oliveira. 5) Participação do CMSBH 178 

na XVI na Plenária Nacional de Conselhos, que será realizada entro os dias 17 à 19 de novembro em 179 

Brasília. Como critério para escolha dos conselheiros, ficou definido que todos os conselheiros que tivessem 180 

o mínimo de 75% de frequência nas reuniões ordinárias  e extraordinárias e nas reuniões das câmaras 181 

técnicas, no período de 12 /08 à 06/10, poderão participar do evento. Conselheiros que permaneceram até 182 

o final da reunião: Ana Maria de Jesus, Ana Maria C aldeira, Ângela Eulália dos Santos, Aurinho 183 

Ferreira de Matos, Cleide Alves Siqueira, Claudete Liz de Almeida, Enildo Calixto Louback, Ivan 184 

Mateus Dutra, Jorge Ribeiro do Nascimento, José Bra ndão Maia, Maria das Graças Souza Vieira, 185 

Maria Teresa de Oliveira, Nilo Furtado, Osvaldo Rom ualdo Filho, Rejane Mírian Pereira, Rubens 186 
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Ribeiro Leite, Paulo César Machado Pereira, Sandra Maria dos Santos, Valéria de Almeida Rocha 187 

Ferreira,  Walter Agostinho da Silva, Romeu Pires d e Araújo, Waldirce Inês, Walderez Alves Moreira, 188 

Wallace de Medeiros.  CONSELHEIROS PRESENTES: Adi dos Santos, Aurinho de Matos, Adolpho von 189 

Randow Neto, Ana Maria de Jesus, Ana Maria Caldeira  Oliveira, Ana Cristina Sabino Moraes, André 190 

Cristiano dos Santos, Ângela Eulália dos Santos, Cí cero Luiz Camargos, Claudete Liz de Almeida, 191 

Ederson Alves da Silva, Enildo Calixto Louback, Gia nni  Bringheti Lara, Heliana Conceição Moura, 192 

Helenice Soares, Iracema Mª Utsch Braga, Ivan Mathe us Dutra, José Bandão Maia, Jorge Ribeiro 193 

Leite, Maria das Graças Vieira, Maria José da Silva , Maria Teresa de Oliveira, Maura de Lourdes 194 

Canella, Messias Pereira da Silva, Nilo Furtado, Os valdo Romualdo de Paula Filho, Paulo César 195 

Machado Pereira, Rejane Mírian Giardinni, Rickier d a Silva Pereira, Romeu Pires de Araújo, Rui 196 

Moreira, Rubens Ribeiro Leite, Sandra Maria Santos,  Sângela Márcia Hilarino, Valdelice de Moura, 197 

Valdir Matos de Lima, Valéria Almeida Rocha Ferreir a, Wallace Medeiros Xavier, Walderez Alves 198 

Moreira, Waldirce Inês de Souza, Walter Agostinho, Welson Alexandre Santos, Wilton Rodrigues. 199 

JUSTIFICATIVAS: Artur de Oliveira Mendes, Cléber da s Dores de Jesus, Mª Cândida de Lélis Moreira, 200 

Martha Auxiliadora Ferreira Reis . Nada mais havendo para se tratar a reunião foi encerrada ás  18h30’, 201 

quando foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário 202 

Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, sete de outubro de 2010. ETC 203 


