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1ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE,
2REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2009, ÀS 14 HORAS, NO AUDITÓRIO DA SMSA, SITUADO NA
3AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR.
4 Aos doze dias do mês de março 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
6Carvalho, com a leitura de pauta: 1 - Assuntos gerais; 2 - Abertura e verificação do número de
7conselheiros presentes para início da reunião; 3 - Informes da Mesa Diretora; 4 - Apresentação e
8apreciação das propostas sobre a Atenção Básica, Urgência e Emergência; 5 - Outros assuntos. A
9conselheira Ivânia Augusta dos Santos Rodrigues disse que o SOS saúde não atende os usuários falou
10sobre a falta de gerente no centro de saúde Santa Mônica. A conselheiro Distrital de Venda Nova João
11Batista fez uma proposta de que tenha um reunião no centro de saúde para resolver as questões dos
12trabalhadores e usuários. Em regime de votação aprovado por unanimidade. O conselheiro honorário
13Evaristo Garcia disse sobre a violência contra a mulher em venda nova, disse que tinha que ser
14implantação uma ouvidoria em todas as regionais para que as reclamações das regionais viesse
15diretamente para o SOS saúde. Paulo Carvalho disse que e muito importante a presença da gestão
16dessa reunião. O 1º Secretário Marcos José Mendes disse que as questões da saúde tem que ser
17debatidas, disse convocou os trabalhadores para participar de uma reunião amanha na SMSA será
18relatado o caso de cada trabalhador e usuário para tentar solucionar o problema do centro de saúde
19lagoa, disse que não poderá participar da primeira reunião e justificou a sua ausência do Secretário
20Municipal de Saúde. A conselheira municipal Cleide Donária informou que a plenária de trabalhadores,
21foi realizada no dia 11/03 e foi discutido o abuso de autoridade do vereadores no Centro de Saúde
22São Miguel Arcanjo, a plenária fez uma carta de repúdio e solicitou uma reunião com a presidente da
23Câmara Municipal juntamente com o CMSBH para resolver o problema. O 2º secretário do CMS/BH,
24Willer Marcos propôs chamar todos os vereadores para um debate a respeito desta politica. O
25presidente do CMS/BH, Paulo Carvalho sugeriu que Câmara Técnica de Gestão Força do Trabalho
26convoque uma reunião com a comissão de saúde da Câmara Municipal e os vereadores envolvidos. O
271º secretário do CMSBH, Marcos Carvalho informou que os problemas devem ser debatidos no
28Conselho para uma solução, também disse que o plano municipal de saúde está vigente até o final
29deste ano. Comunicou que existe alguns centros de saúde que estão sem gerente, assumiu o
30compromisso de resolver a situação de Venda Nova. O participante Roberto Francisco informou das
31perseguições sofridas pelos colegas de trabalho nas unidades de saúde, em reunião realizada no dia
3219/12/08, nada foi resolvido. Paulo Carvalho disse que o mínimo que o gabinete da SMSA tinha que
33fazer era participar da reunião dos trabalhadores e usuário de venda nova. Marcos José Mendes disse
34que participará da reunião em venda nova . O conselheiro Welson Alexandre parabenizou as mulheres
35pelo seu dia disse que deveria ter pautado a questão do centro de saúde lagoa na reunião do conselho
36para que não pauta não fosse atropelada. O conselheiro José Brandão Maia falou sobre as bulas
37populares de remédios da ANVISA que algumas caixas de medicamentos estavam sem as bulas
38populares e quando tem, as bulas são descartada, no centro de saúde a assistência farmacêutica esta
39falhando. O presidente do conselho distrital de saúde de Venda Nova Ernane dos Santos disse que
40sábado irá começar mais uma etapa do curso de capacitação de conselheiros, disse que o centro de
41saúde Mantiqueira esta fechado e que em Venda Nova tem três centros de saúde sem gerente, disse
42que esta sendo questionado pelos conselheiros porque a conselheira distrital Valéria esta fazendo a
43ata da reunião. Paulo Carvalho disse que na plenária de usuários ela foi nomeada para fazer um
44relatório, uma síntese sobre o documento sobre Atenção Básica. O conselheiro Edson Felix falou sobre
45a visita do Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde na regional Oeste. O conselheiro local Geraldo
46deixou um alerta sobre a situação em Venda Nova disse que a gerente esta humilhando os
47trabalhadores. Paulo Carvalho leu os informes da Mesa, apresentou o contador Wanderson de Araújo
48Costa que irá trabalhar no CMSBH assessorando as Câmaras Técnicas, falou do seminário de
49Financiamento que terá a participação do secretário de orçamentos do Conselho Nacional de Saúde,
50disse que irá mandar um ofício para o Hospital Júlia Kubitschek para fazer o conselho de saúde, falou
51da reunião do colegiado das Mesas Diretoras dos distritos e sobre a prestação de conta da SMSA, e
52que deverá ser aprovado pelo CMSBH. Evaristo Garcia solicitou á conselheiro distrital Valeria que
53fizesse a leitura do documento sobre propostas para a XIII conferencia de saúde. A conselheira Kátia
54Ferraz Ferreira disse sobre o 1º Seminário de Nacional de Saúde sobre os direitos sexuais e
55reprodutivos da pessoa com deficiência que será realizado nos dias 23/03 á 26/03/2009, em Brasília.
56Willer Marcos informou a todos sobre a fala do vereado Fred Costa em uma reunião realizada na
57Câmara Municipal e solicitou a transcrição da fala do mesmo sobre acessibilidade de pessoas com
58deficiências as reuniões o CMSBH e da SMSA, para que seja referendado pelo plenário do CMSBH.
59Considerando o dia internacional da mulher solicitou a suplente Giovana Fraga fizesse parte da mesa.
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60Paulo Carvalho disse que suplente não poder compor a mesa na presença o titular. Willer Marcos
61retirou a proposta. Paulo Carvalho solicitou que seja devolvido o carro do CMSBH. Walderez Alves
62disse que não recebeu o telegrama da plenária de mulheres. O conselheiro José Coelho informou a
63todos sobre o seminário de renovação que ira se realizar no Hospital Júlia Kubitschek no dia
6421/03/2009, de 08h, às 17h. O conselheiro local José Carlos disse sobre o entulho que esta perto do
65centro de saúde Betania que pode esta proliferando o mosquito da dengue. O conselheiro Aurinho
66Ferreira falou sobre a mudança do terminal rodoviário de Belo Horizonte. Cleide Donária solicitou que
67fosse feito um manifesto contra o vereado “Paulinho Motorista” disse que invadiu o centro de saúde
68São Miguel Arcanjo e impediu o funcionamento do centro de saúde dizendo que tem imunidade
69parlamentar solicitou que fosse agendado uma reunião com a presença do mesmo e da comissão de
70saúde da Câmara Municipal de Saúde para esclarecer o ocorrido. Marcos Mendes disse que a reunião
71no centro de saúde lagoa será realizado na sala de reunião do gabinete. Joana Paranhos disse que e
72complicado o pessoal de venda comparecer na reunião aqui na SMSA e defende que a reunião seja
73realizada em venda nova. Paulo Carvalho informou que na ultima reunião do Conselho Estadual foi
74discutido no plenário as representações das viagens. Disse que o documento sobre de Atenção Básica
75feito pelos os usuários foi aprovado pelos trabalhadores também. Welson Alexandre disse que os
76atendimento da atenção básicas dos centro de saúde estão estranguladas e por isso não consegue
77fazer a promoção a saúde de prevenção as doenças. Foi feita as leitura das propostas para que cada
78conselheiro aprovasse ou modificasse. Welson fez a leitura das propostas. Cleide Donária disse que
79as pessoas que tenha destaque para anotar e depois fazer as modificações. Roberto Francisco
80parabenizou os usuários pela a criação do documento de Atenção Básica. Fizeram as discussões dos
81destaques . Paulo Carvalho propôs que cada conselheiro fizesse a leitura do documento e criar uma
82comissão para fazer um condensado das propostas e posteriormente apresentado ao plenário. João
83Batista disse que foi criado o documento de atenção básica através da solicitações dos usuários que
84participavam da plenária, propôs que a aprovação deste documento fosse feito na próxima reunião
85Paulo Carvalho confirmou que a próxima reunião será discutido este documento e os conselhos
86distritais poderá encaminhar propostas. Valéria disse que os usuários trabalharam bastante para a
87criação do documento de atenção básica, mais de um forma ganhamos mais uma semana para pensar
88em mais propostas. Gilson Silva silva falou sobre o seminário da população negra. A presidente do
89Conselho Distrital de Saúde Centro Sul disse que fosse colocado em pauta a questão das secretaria
90executiva do CMSBH, na próxima reunião do CMSBH. A proposta foi aceita. Estiveram presentes:
91Adílson de Campos Braga, Angela Eulalia dos Santos, Aurinho Ferreira de Matos, Cleide Donária de
92Oliveira, Edson Felix da Silva, Gilson Silva, Heliana Conceição de Moura, Heloísa Lino Vaz Despinoy,
93João Batista Cunha, José Brandão Maia, José Coelho dos Santos, Kátia Ferraz Ferreira, Luciana
94Duarte Lopes, Marcos José Mendes de Carvalho, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Romeu Pires
95de Araújo, Rui Moreira, Willer Marcos Ferreira, Jander Moreira da Silva, José Flaviano Ribeiro da
96Silva, Adir dos Santos, Welson Alexandre Santos, Jorge Ribeiro do Nascimento, Rosimeire Rodrigues
97de Souza , Andrea Hermógenes Martins, Ana Maria de Souza Matos, Valdelice de Moura, Neide Vidal
98da Costa, Maria das Graças Souza Vieira, Walderez Alves Moreira, Giovana Fraga Mantovani.
99Justificaram: Antônio Carlos dos Santos, Lúcia Ferreira Passos. Ás 18h30, n ada mais havendo para
100se tratar a reunião foi encerrada da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será
101assinada pelo presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 12
102de março de 2009. MRC/mcpb.
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