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1ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV:
3AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR.
4Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e nove foi realizada a reunião extraordinária do
5Conselho 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. O conselheiro Adir dos Santos informou o plenário sobre o seminário do COMUPRA.
10A conselheira Cleide Donária falou da demora da central de leitos, disse que o paciente esta
11sendo mau assistido e sobre a discussão com o SAMU ontem em Venda Nova. A Presidente do
12Conselho Distrital do Barreiro Ilda Aparecida de Carvalho relatou que não está tendo notificações
13dos casos de dengue no Barreiro, e que não será implantado o SOS dengue no Barreiro, informa
14das dificuldades do CODISAB sem secretária executiva e solicita que o plenário vote em caracter
15de urgência para a contratação da secretária. O Conselheiro Romeu Pires de Araújo disse ser
16representante do CMSBH no COMUSA, mais que as reuniões não estar acontecendo. Paulo
17Carvalho disse que a secretaria executiva irá reforçar as convocação das representações dos
18conselheiros em em comissões, conselhos de hospitais e comitês de éticas. A conselheira
19Terezinha falou sobre a reunião com o SAMU em venda nova, disse que todos devem participar
20da prevenção da dengue e que o conselho do Hospital Risoleta Tolentino Neves, solicitou a
21maior atuação do conselho no conselho do Hospital Rizoleta Tolentino. O conselheiro municipal
22José Coelho disse que os conselheiros deveriam visitar os hospitais, relatou que tem um
23paciente no hospital São Bento quase perdendo o braço e não foi operado pois a SMSA não
24liberou a guia de internação. Paulo Carvalho solicito que seja encaminhado um ofício ao
25conselho do hospital do Sofia Feldman solicitando informações se os conselheiros esta
26recebendo. A conselheira municipal Ana Maria fala que os trabalhadores e usuários precisam se
27unir, falou do trabalho que ela esta realizando com adolescentes sobre a prevenção da dengue.
28O conselheiro municipal José Brandão Maia fala que na última plenária falou sobre a faltas das
29bulas nos medicamentos e que a Mesa não deu a atenção devida. Disse que o CODISAB
30deveria ganhar um prêmio por tem baixo índice de casos de dengue. O Conselheiro Evaristo
31Garcia cobrou a presença dos gestores. A conselheira distrital de Venda Nova Joana Paranhos
32disse que o gestor tem que estar presente nas reuniões para fazer o controle social, falou que os
33centros de saúde estão virando UPAS, e da falta interação entre trabalhadores e usuários.
34Solicitou que o CMS encaminhe a resposta da decisão do CS Lagoa. Paulo Carvalho leu os
35informes da Mesa, solicitou a presença dos representantes dos gestores falou sobre o seminário
36do CMSBH juntamento com os conselhos de saúde de BH, para se unirem no combate a
37dengue, disse sobre as farmácias distritais e os problemas que estão acontecendo que e de
38questão política, e a CTGFT tem que resolver a questão do choque de gestão. A conselheira Ilda
39Aparecida informou que os conselheiros distritais do barreiro estão trabalhando três vezes por
40semana do Sofia em plantão remunerado. Paulo Carvalho disse que o CODISAB tem informar os
41nomes para que o CMS encaminhe um ofício solicitando esclarecimentos. O conselheiro Romeu
42Pires fala que os plantões que acontecem no Hospital Sofia Feldman são realizados pela ACAU
43e não pelo conselho do hospital. Paulo Carvalho propôs que se os conselheiro estiver
44trabalhando e plantões remunerado tem que abrir mão do cargo de conselheiro. Em regime de
45votação foi aprovado por unanimidade. A conselheira Ilda Alexandrino da fala da falta de
46médicos ortopedista no Hospital Júlia Kubitschek, falou sobre a grande demanda da UPA
47Barreiro, convidou todos para reunião do CODISAB dia 06/04/09. Paulo Carvalho disse que ia
48colocar em Plenário a retirada da gerente do Centro de saúde Lagoa. A Conselheira Cleide
49Donária disse que dia 07 de abril dia mundial da saúde vai ter uma mobilização, e solicitou que o
50seminário da dengue fosse remarcado no dia 06 de abril. Paulo Carvalho fez a inversão da
51pauta, disse que foi solicitou a Jornalista Luciane Marazzi, o perfil da Secretária Executiva, e a
52secretária que mais se destaca nos conselhos distritais, informou que a secretaria executiva do
53CMSBH será colegiada os funcionários terão uma promoção, informou que solicitou um aumento
54de salário para os secretários distritos também. Disse que de acordo com a reunião da Mesa
55diretora o funcionário Mateus pediu demissão, e que em nenhum momento a Mesa iria mandar
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56alguém embora por justa causa. Disse que o documento não está assinado pelos presidentes
57dos Distritos, mais que a Mesa do CMSBH assina em baixo o documento feito pela Luciane, e
58que se fizesse uma resolução do conselho que garanta o plano de carreia para indicação das
59secretárias distritais, disse que a escolha da secretária executiva do CODISAB será feito pela a
60mesa diretora do distrito. Paulo Carvalho disse que todos tinham conhecimento do documento
61como perfil do secretário executivo, onde foi indicado o nome das secretárias executivas do
62conselho distrital de Saúde noroeste e Venda Nova, Feruze Bolmene Gonçalves Rosa e
63Eleciania Tavares da Cruz. Em regime de votação o documento foi aprovado por unanimidade,
64solicitou a presença das secretárias o mais rápido possível. Foi aprovado por unanimidade a
65contratação das novas secretárias para os conselhos distritais Barreiro, Noroeste e Venda Nova.
66A conselheira Marta Auxiliadora fala que a secretaria executiva do CMSBH está desfalcada
67propõe a volta da ex-funcionária Vera Lúcia Drumond, pois ela esta desempregada. Willer
68Marcos disse que assim esta mudando uma deliberação que acabou de ser aprovada e tem
69mais 6 secretárias executivas nos distritos que poderia ser promovido. Paulo disse que é
70importante e cita a responsabilidade de Vera Lúcia, solicitou a vinda de Vera Lúcia, disse que ia
71revogar o documento para que seja revista a questão. A conselheira Angela Eulalia disse para
72votar de novo em outra deliberação assim ira anular a primeira votação. Paulo disse em caracter
73de votação reabre a questão da secretaria executiva. Em regime de votação aprovaram o nome
74de Vera Lúcia Drumond Alves para compor a secretaria executiva do CMSBH com dois
75contrários. Willer Marcos fala que os conselheiros estão brincando de ser conselheiros. O
76conselheiro Jander fala que dá impressão do CMS-BH não sabe o que quer. Iniciou as
77discussões do 2º ponto da pauta. A conselheira distrital de venda nova Valéria Almeida fala
78sobre o documento da Atenção Básica que encaminhou para os conselhos distritais, para a
79sugestão de mais proposta fez a leitura do relatório, explica os tópicos que foi retificados. A
80conselheira Cleide Donária fala que os trabalhadores tem que ter educação continuada e o cargo
81de gerente tem quer ter disponibilidade total, o destaque no ítem 14. A conselheira Valéria disse
82que a proposta feita foi para ter um responsável na ausência da gerência. Paulo Carvalho disse
83que quando gerentes tira férias e designado um substituto. Em regime de votação ninguém
84aprovou a implantação de uma sub gerência. A conselheira Marília falou sobre o controle de
85marcação de consultas e o SISREG e que a consulta e agendada para o local mais próximo da
86residência. Paulo Carvalho pede maior controle do CMSBH sobre a central de marcação das
87consultas especializadas e prestação de contas periódicas ao CMSBH. O 1º Secretário Marcos
88José Mendes disse pede o aumento de NASF em todas unidades, já substitui o ítem 20 e pede
89mais assistência social. Destacaram o ítem 24, deve ter uma a manutenção efetiva dos
90equipamentos. O conselheiro Welson Alexandre fala para redimensionar os equipamentos das
91unidades de saúde, suprimir a troca de todos equipamentos. O conselheiro Jander Moreira falou
92sobre o trabalho da Câmara Técnica de controle e avaliação, disse que devem fiscalização por
93meio de visitas aos centros de saúde. O conselheiro José Flaviano disse que o SUS é o melhor
94plano de saúde mais tem suas falhas. Dentre eles a falta de médicos nas UPAS e unidades
95básicas de saúde. Valéria disse que como o relatório de usuários foi aprovado, hoje será feito
96pela comissão um relatório unificado junto ao dos trabalhadores. O relatório será distribuído a
97todas as instâncias de conselhos, SMSA e CNS. Paulo Carvalho solicitou que as plenárias de
98usuários e trabalhadores comecem a discutir apoio diagnóstico e atenção hospitalar, no final o
99documento será assinado por todos os conselhos sobre este diagnóstico e que faltou discutir a
100gestão, controle social e atenção hospitalar acessibilidade, disse que o representante da mesa
101com do segmento usuário Willer Marcos se retirou da Mesa por duas reuniões e que os
102conselheiros façam uma discussão madura sobre isso. Valéria fala que a plenária de usuários
103tem o dever de discutir isso. O cargo é da entidade segundo o regimento, desde de que ela
104tenha representatividade, isso deve ser resolvido pois os usuários não estão tendo
105representatividade. A conselheira Cleide Donária disse que depois do fórum tentou-se uma
106oportunidade de mudança de postura dos conselheiros, o que não vem ocorrendo e o plenário
107está esvaziando. O documento foi aprovado pelo plenário com as retificações dos conselheiros,
108faltando complementar com o documento dos trabalhadores que ainda não esta pronto.
109Estiveram Presentes: Adilson de Campos Braga, Ângela Eulalia dos Santos, Cleide Donária de
110Oliveira, Edson Felix da Silva, Heliana Conceição de Moura, Heloysa Lino Vaz Despinoy, Isabel
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111Cristina da Cruz, João Batista Cunha, José Brandão Maia, José Coelho dos Santos, Kátia Valéria
112dos Santos Silva, Luciana Duarte Lopes, Marilia de Azevedo Zanotti Guerra, Maria Gabriela,
113Marcos José Mendes de Carvalho, Paulo Carvalho Venâncio de Carvalho, Romeu Pires de
114Araújo, Rui Moreira, Willer Marcos Ferreira, Jander Moreira da Silva, José Flaviano Ribeiro Lima,
115Maria Cristina Fuiza da Rocha, Jorge Ribeiro Nascimento Marques, Lúcia Ferreira Passos, Ana
116Maria de Souza Matos, Neide Vidal da Costa, Dilermando Paulino Filho, Sibele Maria Gonçalves
117Ferreira, Cleuza Maria Fernandes, Walderez Alves Moreira, Giovana Fraga Mantovani.
118Justificaram: Antônio Carlos dos Santos, Aurinho Ferreira de Matos, Cristiano Gonzaga da Matta
119Machado, Kátia Ferraz Ferreira, Andrea Hermogenes Martins, Thiago Augusto Campos Horta,
120Maria das Graças Souza Vieira. Às 18h41, nada mais havendo a tratar, foi encerrada e após lida
121e aprovada, a ata será assinada pelo presidente e pelo secretário geral do Conselho Municipal
122de Saúde. Belo Horizonte, 19 de maio de 2009. MCPB
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