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1ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA SMSA,
3AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR.
4Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e nove foi realizada a reunião extraordinária
5do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciou-se às 14h45 pelo presidente do
6CMS/BH Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, com a leitura de pauta: 1 Assuntos gerais – 2
7Abertura e verificação do número de conselheiros presentes para início da reunião – 3 Informes da
8Mesa Diretora – 4 Apresentação do relatório da viagem ao Fórum Social Mundial - 5 Outros
9Assuntos. A Conselheira Municipal Giovana Fraga falou sobre o combate a drogas e sugeriu que
10o conselho pautasse este assunto nas reunião ordinárias do CMSBH. A convidada Daniella
11Dornelas parabenizou a nova gestão dos conselheiros e falou sobre o evento do Fórum Social
12Mundial de saúde foi muito bem explorados pelos conselheiros. A conselheira Walderez Alves
13disse que o lanche servidos nas reuniões do CMSBH e inadequado. Paulo carvalho avisou que
14serão disponibilizadas as agendas de 2009 para todos os conselheiros municipais de saúde e já
15foi enviado as camisas e agendas do CMSH ao conselheiros distritais, falou das reuniões e
16sobre as discussões da Atenção Básica, informou sobre a necessidade da contratação do
17contador e dos benefícios que o Conselho terá com esta contratação, e sobre as novas turmas
18do curso de capacitação de conselheiros apresentou para o plenário a Conselheira Municipal
19Heloísa Lino Vaz Despinoy que esta substituindo Mônica Maria Fernandes que se desligou do
20CMSBH. O 2º Secretário Willer Marcos apresentou dois vídeos da participação dos conselheiros
21no Fórum Social Mundial. Após a apresentação dos vídeos. A conselheira Municipal Cleide
22Donária disse que foi mostrado no Fórum que a luta pelo controle social realmente vale a pena e
23falou da importância da integração da saúde com outros movimentos. O conselheiro Municipal
24Welson Alexandre parabeniza a participação dos conselheiros no Fórum Social Mundial e disse
25que foi uma pós graduação em controle social. Falou do combate contra a privatização da saúde
26disse que ganhou uma muda de árvore e a plantou-a em uma reserva natural com o apoio a
27preservação da floresta amaziona. A Conselheira Municipal Giovana Fraga solicita aos
28conselheiros fotos da participação ao fórum social para encaminhar para assessoria de
29comunicação para criação de um mural. O conselheiro Municipal João Batista conta de suas
30experiências durante o fórum e das dificuldades que eles enfrentam. O Conselheiro Municipal
31Edson Felix relata da experiência do fórum. O 2º Secretário Willer Marcos disse que teve uma
32posição coerente durante toda a viagem, fala dos problemas de desentendimentos que a
33delegação teve durante o evento, e sobre a oficina do conselho e da grande valorização do
34controle social de BH para todo o Brasil, e que espera que o CMSBH tenha uma participação
35mais ativa no próximo fórum. Walderez Alves disse que tem orgulho de ser conselheira Municipal
36de Belo Horizonte e que o CMSBH e muito respeitado pelo os outros estados. A conselheira
37Municipal Maria das Graça fala que esta muito satisfeita com o conselho e parabenizou todos
38pela participação, disse que todos estavam focados em participar com o mesmo objetivo de
39crescimento. A conselheira Municipal Mônica Martins fala que todos os Conselheiros voltaram
40fortalecidos e com maior conhecimento sobre o controle social, relatou sobre a plantação das
41arvores na reserva. A Secretária Geral do CMSBH Kátia Valéria dos Santos Silva faz a
42apresentação do chefe de gabinete Marcos José Mendes de Carvalho. O 1º Secretário Marcos
43falou que estará substituindo Regina Helena Lemos, se apresentou e falou de suas expectativas
44como membro da Mesa Diretora. Esclareceu sobre o acesso do auditório para as pessoas com
45deficiência e que já esta em processo de licitação. O conselheiro José Brandão Maia disse que
46foi ousado quando defendeu que os conselheiros viajasse via terrestre porque essa proposta
47estava em votação, e gostaria que os conselheiros conhecesse o portal da amazônia disse que
48os conselheiros ficaram estarrecido com a realidade de Belém, disse que gostaria que fosse
49produzido um documento por cada pessoas que participou do fórum, falou sobre a marcha da
50maconha. Paulo Carvalho disse que era o presidente do conselho quando o CMSBH, quando o
51conselho participou do seu 1º Fórum social mundial, disse que no Conselho Estadual de Saúde
52não teve kórum para retirar os delegados para participar do fórum, disse que foi solicitado ao
53CES qual foi o critério de viagens as atas, como estão sendo pagos os monitores do curso de
54capacitação, ele representando o SINDSAÚDE disse que ira cobrar. A 1º Secretária do CMSBH
55Regina Lemos parabenizo a todos pela participação ao fórum social mundial da saúde, que o
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56CMSBH se destacou como sempre despediu de todos, porque ela será substituida pelo Marcos
57Carvalho chefe de gabinete a SMSA, disse que vai ser muito melhor para o conselho porque e
58uma pessoas que tem contato direto com o secretário de saúde. Willer Marcos elogiou a postura
59da conselheira Valdelice de Moura que surpreendeu a todos. O conselheiro Roges de Carvalho
60disse sobre as oficina que era realizadas a maioria no mesmo horário e cabia a acada
61conselheiro escolher a que mais interessava, mais gostaria de ter participado de todas. O
62conselheiro Gilson Silva solicitou a cópia da ata da reunião e avisou a todos sobre um seminário
63que acontecerá em São Paulo, mais somente para os trabalhadores. Kátia Valéria disse que
64essa foi realizada para esclarecer sobre a participação do CMSBH no Fórum Social Municipal e
65sobre o controle social. Estiveram Presentes: Adilson de Campos Braga, Antônio Carlos dos
66Santos, Aurenir Pereira Silva, Cleide Donária de Oliveira, Edson Felix da Silva, Fernanda Maria
67Sampaio, Gilson Silva, Heliana Conceição de Moura, Isabel Cristina da Cruz, João Batista da
68Cunha, José Brandão Maia, José Coelho dos Santos, Kátia Valéria dos Santos Silva, Maria
69Gabriela, Mônica Maria Fernandes Gonçalves, Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Regina
70Helena Lemos Pereira, Roges Carvalho dos Santos, Rui Moreira, Willer Marcos Ferreira, Jander
71Moreira da Silva, José Flaviano Ribeiro Lima, Adir dos Santos Silva, Welson Alexandre dos
72Santos, Jorge Ribeiro do Nacimento, Flavia Neves de Medeiros, Valdelice de Moura, Cleuza
73Maria Fernandes, Maria das Graças Souza Vieira, Mônica Martins Guimarães Santos, Walderez
74Alves Moreira, Giovana Fraga Mantovani. Justificaram: Ângela Eulalia dos Santos, Cristiano
75Gonzaga da Matta Machado, Hilda Aparacida Silveira M. Zcheber, Kátia Ferraz Ferreira, Andrea
76Hermogenes Martins, Romeu Pires de Araújo. Ás 17h44, nada mais havendo para se tratar a
77reunião foi encerrada da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
78presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de
792009. MRC/mcpb/lmp.
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