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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 1 
REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009, ÀS 14 HORAS NO PLENÁRIO EVARISTO GARCIA , 2 
SITUADA NA AVENIDA AFONSO PENA 2336, 14º ANDAR. 3 

Aos doze dias do mês de novembro de 2009, foi realizada a reunião ordinária do conselho 4 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Presidente do Conselho Willer Marcos Ferreira abriu os 5 

informes. O Conselheiro Municipal de Saúde Romeu Pires de Araújo disse que procurou 6 

participar mais das apresentações sobre o controle social nas comissões locais, e que Belo 7 

Horizonte esta adiantado, enfatizou que a participação da comunidade dentro dos conselhos e 8 

de extrema importância, comentou que em recife os conselhos fazem propagandas em igrejas 9 

carros de som, disse que foi um avanço ele ter representando um conselho de hospital do 10 

hospital Sofia Feldman no Seminário de Saúde Coletiva em Recife e que sirva de exemplo para 11 

outros hospitais. A participante Terezinha disse sobre o processo que esta acabando com a 12 

pediatria e em alguma lugares a consultas de pediatria são lotadas. Disse que ficou nove dias 13 

internadas para fazer uma cirurgia e por isso ainda não voltou as atividades. Cobrou o elevado 14 

de acesso para pessoas com deficiência ao auditório da SMSA. Willer Marcos falou sobre o 15 

congressos de Saúde Coletiva em Recife, que foi uma conquista, e varias outras cidades não 16 

falavam sobre os conselhos de saúde. Comentou que a oficina que mais gostou foi do CONAS e 17 

CONASEMS para alavancar o PAC e para a construção da unidade básica. Disse que foi uma 18 

conquista o conselho do Sofia Feldman participar deste evento, a participação dos conselheiras 19 

foi valida e como sugestão para os outros conselhos de Belo Horizonte. Falou que seria 20 

interessante no próximo evento que seja montado uma tenda co CMSBH para que seja discutido 21 

o Controle Social e para marcar a presença de BH e com esse modelo dizer que BH tem o 22 

melhor sistema de controle social. Informou sobre a data  das conferencias. O conselheiro 23 

Distrital  Valdir Matos disse que e preciso organizar para discutir saúde do trabalhador, quanto 24 

custa como e administrado.  Informou que o estado esta gastando 15 milhões de reais como 25 

ortopedia, não sabemos se estes pacientes esta em BH se entra na PPI, não sabemos nem 26 

quanto custa. Humberto Castro Sampaio disse que no mês anterior solicitou informações sobre a 27 

vacinação da meningite. Disse que não teve resposta mais viu a placa dizendo que a vacina será 28 

disponibilizada somente para criança e o CMSBH não esta sabendo sobre a implantação deste 29 

vacina. Ressaltou sobre o evento em comemoração ao dia Consciência Negra. Kátia Ferraz,  30 

convido os conselheiros interessados para um evento sobre encontro de representante do INSS, 31 

disse que o evento acontecerá no dia 18 de novembro. Ressaltou que a Mesa Diretora fez falta  32 

na Conferencia Estadual de Saúde Ambiental. Informou que temos que valorizar a comunicação 33 

dos conselhos com a gestão. Adílson de Campos Braga disse a respeito de matérias que se 34 

encontra retido no Ministério da Saúde que serão entregues aos conselhos de saúde, e o 35 

CMSBH, poderá perder esses materiais. Disse que a SMSA terá que tomar as providencias 36 

cabíveis. José Brandão Maia disse que a quem cabe fazer essa distribuição. Willer disse que  37 

que ficou de localizar este documento, e um outro materiais sobre o computador que foi entregue 38 

na gestão passada mais não esta no CMSBH. Adílson de Campos Braga disse sobre o curso de 39 

inclusão digital, e ficaram de passar a data e o horário. Ressaltou que na próxima conferencia de 40 

saúde os conselheiros se unificasse. Welson Alexandre dos Santos falou que teve uma reunião 41 

do grupo de gerentes para a realização das etapas locais, se preocupa pois não foi convocado 42 

com antecedência. Falou da viagem para Brasília pois o ônibus estava sem condições e 43 

estragou. Paulo César Machado Pereira lamenta que não tenha quorum em uma reunião do 44 

conselho. Informou que a reunião foi convocada mais precisa saber o porque não chegou o 45 

telegrama. Sobre o problema do ônibus, ressaltou que a SMSA contratou mais deu problema. 46 

Falou que terá uma reunião extraordinária no dia 26, para discutir questões pendentes 47 

agradeceu Janeth pela sua disponibilização. Informou sobre o congresso da ABRASCO a qual 48 

esteve presente, elogiou os trabalhos feitos. Falou que teve participação de trabalhadores, 49 

usuários e doutores com a mesma voz mesmo sendo mais em debates de Pós Graduação. 50 

Sugeriu que fizesse uma apresentação ou um documento para apresentar para o conselho. 51 

Falou sobre o hospital para encaminhar para o controle e avaliação da regional para resolver, 52 

pois o conselho não da prioridade. Sobre a Terezinha falou que teve ter sido uma noticia 53 

extraviada pois não tem sentido acabar com o atendimento de pediatria. Falou sobre o acesso 54 

do auditório, falou que como não resolveu este acesso as pessoas carregam pois não podem 55 

ficar privadas de participar, falou que não tem como colocar um elevador. Falou que o prédio não 56 
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é da prefeitura. Solicitou a cooperação de entendimento dos cadeirantes. Em relação da vacina 57 

da meningite garantiu que ela vai ser feita, que o conselho participou não  desta decisão. 58 

Humberto falou de sua preocupação. Paulo César falou que ele pode solicitar estas questões. 59 

Rui falou que foi informado no CTCAM mais não sabe se houve um relatório passado para os 60 

conselheiros. Paulo  disse sobre o preconceito sobre os negro e tem que avançar nas política e 61 

no mesmo sentido ela e renegada no plano secundário, e necessita de muito dinheiro para fazer 62 

essa movimentação falou sobre o seminário sobre a saúde do trabalhador e que a ética e que foi 63 

imperado e tem que primar com uma ação câmara. Ressaltou que todo tem que ser haver no 64 

próprio espaço e se uma coisa não tiver adequada em geral não resolve, piora. Disse sobre a 65 

questão da impressora disse que não tem como adentra lá e pegar o documento e se tiver 66 

alguma preocupação e se o ministério da saúde, que um funcionário da secretária corresse na 67 

para averiguar se algum computador esta sem patrimônio disse que a primeira parte ele fez se o 68 

computador esta em algum descaminho, espera que esse computador não impeça que 69 

recebemos outros matéria. Adílson disse que no prazo de 39 dias e o prazo para averiguar se a 70 

impressora .Willer Disse que falou sobre a questão da conferencia estadual de Saúde. Ressaltou 71 

que a ausência da mesa diretora não interveio em nada delegados. Disse que as pessoas que 72 

tem que ter critérios para depois fala disse que os trabalhadores não tiveram articulação. 73 

Informou sobre a questão do ônibus que foi solicitado o Doble Deck para a gestão, o veiculo do 74 

estado também estragou e foi assaltado e no posto de gasolina disse que todos os conselheiros 75 

estava lá , disse que essa fatalidade poderia com qualquer ônibus, disse que demorou a receber 76 

o socorro da secretária, disse que no oposto não tinha contato, disse que tiveram todos o apoio 77 

possível da SMSA, disse que não se viaja com exceção do evento muito importante não se viaja 78 

2 membros usuários não se viaja junto  para resolver os problemas da secretária, e todos os 79 

problemas foram resolvidos pela a secretária executiva  disse que resolveu o problema da 80 

conferencia estadual de saúde, e não ter quorum nesse conselho não e legal e a 2ª vez que isso 81 

acontece, disse que temos que. Maia disse que os que tem mais esclarecimento ver a fragilidade 82 

que se apossa de nós e o carro estragou 3 vezes aqui na porta mais ninguém disse nada, falou 83 

que foi testemunha ocular que do fato que se ocorreu, disse que 3 engrenagem estava 84 

estragadas, relatou os fatos , e perguntou varias vezes porque isso aconteceu porque o carro 85 

estava quebrado, disse que o empregado falou o ônibus estava quebrado. Disse que pecamos 86 

por omissão. Paulo sugeriu que o CMSBH solicitando informação para o conselho municipal de 87 

São Paulo, proibido que todo o gestor não participasse das reuniões com os conselhos de São 88 

Paulo e que  faça, uma carta para o conselho estadual de São Paulo. Willer leu os informes e 89 

informou sobre as conferencia distritais de saúde. Willer participará em Venda Nova, e a Maria 90 

Candida irá no segundo dia, Noroeste, Willer acompanhará a regional Pampulha. Falou das 91 

reuniões especificas para tira os delegados, deu as datas para as realizações, disse que as 92 

conferencias distritais começa a acontecer os recurso foram disponibilizados e os vales 93 

transporte, fizeram uma reunião da comissão organizadora e fez a programação das 94 

conferencias falou das discussões dos grupos de trabalhos o Brasil do século XIX e as reformas 95 

sanitárias, e a participação dos três segmentos, disse que dos usuários no nível do conselho 96 

nacional de saúde , estão correndo atras , disse que as informações que estão tendo sobre as 97 

conferencias distritais estão sendo boas, as participação dos trabalhadores tem que acontecem 98 

na pratica, disse sobre as participação com os gestores e com as reuniões com os gerentes 99 

disse que o secretário disse que foi duro para a participação do trabalhadores. Cleide disse que 100 

isso que o que o Welson quis falar foi sobre a organização da gerentes nas atividades do 101 

CMSBH disse que estão incentivando somente o ACS a participar, disse que todas categorias 102 

tem que esta envolvida com as atribuições do SUS, disse que esta intensificando isso cada vez 103 

mais,  disse que na participação da conferencia da Pampulha disse que em 25 vinte era Acs 104 

disse que nem todos os trabalhadores estão participando dos trabalhadores. Willer disse que na 105 

norte teve participação de alguns trabalhadores. Cleide disse se conseguiram fazer um 106 

mapeamento dos trabalhadores que estão participando. Willer disse que o conselho distrital da 107 

norte fez um mapeamento para a participação de todos. Cleide disse que nos anos noventa os 108 

trabalhadores teve uma participação mais ativa, disse que tem que trazer todas as categorias e 109 

criar mecanismo de participação e nos lugares que esta tendo problema a situação da pampulha 110 

sobre o Welson. Cleide disse que a gerente local esta engavetando as convocação da plenária 111 
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de trabalhadores disse que tem muitos gerentes administrativos pois esta havendo uma quebra 112 

de comunicação. Welson disse que não se trata de que os trabalhadores e  o conjuntos de 113 

trabalhadores e uma categorias esta representado a categoria dos trabalhadores imposto pela 114 

gestão e agentes comunitários de saúde, a o meio afim não esta participando do processo dos 115 

trabalhos,o trabalho o ACS e diferenciado, então e muito mais fácil lançar mão de um 116 

trabalhador, disse que ninguém esta sabendo da conferencia de saúde da Pampulha, disse que 117 

não esta podendo vir as reuniões, disse sobre as oficinas de atenções básicas que os usuários 118 

não estão de acordado com  as realizações dessa oficinas de trabalha. Disse que ficou muito 119 

nítido quando na plenária locais que iria representar os trabalhadores, disse que a sua 120 

percepção da Pampulha significa que a conferencia não esta sendo amplamente divulgada. 121 

Paulo disse que irá fala sobre essa questão com os secretários. Disse que esta conferência não 122 

for uma conferencia de interesse de trabalhadores e usuários não tem sentido  a realizada. Willer 123 

disse que existe problemas especifico tem que resolver disse sobre o documento Atenção Básica 124 

. Paulo avisou que ira realizar uma reunião com os coordenadores da câmaras técnicas com a 125 

mesa diretora. Estiveram presentes: Adílson de Campos Braga, Cleide Donária de Oliveira, 126 

Humberto Castro Sampaio, José Brandão Maia, Kátia Ferraz Ferreira, Kátia Valéria dos Santos 127 

Silva, Maria Candida de Lélis Moreira, Paulo César Machado Pereira, Romeu Pires de Araújo, 128 

Rui Moreira, Walderez Alves Moreira, Willer Marcos Ferreira, Adir dos Santos, Welson Alexandre 129 

dos Santos, Jorge Ribeiro do Nascimento Marques, Lúcia Ferreira Passos, Valdelice de Moura, 130 

Andrea Hermógenes Martins, Sibele Maria Gonçalves Ferreira, Mônica Martins Guimarães 131 

Santos. Justificou: Angela Eulalia dos Santos,  Antônio Carlos dos Santos, Edson Felix da Silva, 132 

Heliana Conceição de Moura, Rosimeire Rodrigues de Souza, Giovana Fraga Mantovani. Nada 133 
mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às 18h, da qual foi lavrada a presente ata que, após 134 
lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela secretária geral do Conselho Municipal de Saúde 135 
de Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009.ETC  136 


