
 
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 1 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009, NO PLENÁRIO CONSELHEIRO EVARISTO GARCIA, 2 
AV: AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e nove foi realizada a reunião extraordinária do 4 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Presidente do CMS/BH Willer Marcos Ferreira iniciou a 5 
reunião às 14h40min com os informes sobre a 1ª Conferência Municipal de Saúde Ambiental. A Conselheira 6 
Distrital do Barreiro Ester Barbosa da Silva reclamou da Conferência pela falta de organização e de sua 7 
localidade, falou que na reunião do Barreiro foi discutido sobre o trem e a BHTRANS. O Conselheiro Distrital da 8 
Oeste José Carlos falou também da localidade da Conferência solicitou que a próxima seja em local mais 9 
centralizado. Willer Marcos explicou sobre a 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, informou que são120 10 
vagas para a Conferência Nacional e 53 ou 58 vagas para Minas Gerias mais ou menos 9 (nove) vagas para 11 
Belo Horizonte, explicou quanto a localização foi discutido desde maio na Comissão Organizadora e por poucas 12 
opções disponíveis e por ter sido sem custos o espaço cedido foi escolhido a Faculdade de Minas Gerais 13 
(FAMINAS). Pediu a colaboração na próxima Comissão Organizadora para conseguir um local melhor na X 14 
Conferência Municipal de Saúde. O Conselheiro Municipal Romeu Pires informou sobre a Conferência de 15 
Saneamento e da Conferência Municipal a ser realizada nos dias 2 e 3 de outubro ainda sem local definido. O 16 
Chefe de Gabinete Marcos Mendes informou sobre a Conferência, falou que foi realizada com porte reduzido, 17 
informou que não foi contratada empresa mesmo assim foi decidido manter a data com os recursos informou 18 
que será encaminhado o plano Macro-estratégico para posteriores discussões. A Secretária Geral do CMS-BH 19 
Maria Cândida informou sobre a greve do dia 9 ao dia 21 de setembro foi terminada segunda - feira tendo 20 
aberto o canal de negociação, foi através de uma liminar da justiça que retornaram ao trabalho, ainda não 21 
fechou a negociação e conta com o apoio de toda população. O Conselheiro Municipal Paulo Venâncio propôs 22 
fazer um movimento para viabilizar os conselheiros de saúde participarem para a próxima Plenária Nacional 23 
Extraordinária, informou sobre a sobre a Plenária Extraordinária do dia anterior em Brasília. Solicitou que a 24 
Mesa Diretora tome uma atitude sobre o pagamento dos monitores do Curso de Capacitação. Informou também 25 
que ficou decidido na reunião solicitar uma reunião com representantes de trabalhadores e usuários. O 26 
Conselheiro Municipal Welson Alexandre Santos explicou seu atraso, pois teve uma reunião extraordinária com 27 
as Câmaras Técnicas de Controle e Avaliação, Financiamento e Gestão da Força do trabalho para avaliarem o 28 
Plano Plurianual de Ações Governamentais (PPAG) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). informou que a greve se 29 
deu, pois o governo não dialogou com os trabalhadores, informou que teve muitas informações trocadas. Willer 30 
Marcos informou sobre a Plenária em Brasília e o motivo de sua participação, falou que representou o CMS/BH, 31 
falou da importância da Emenda Constitucional 29 (EC-29), falou para fazer uma manifestação na praça sete, 32 
informou que tinha 1500 prefeitos na Plenária em Brasília onde regulamentou a EC-29, falou para chamar os 33 
parlamentares de outros estados para participarem da outra atividade prevista para o dia 14 de outubro. O 1º 34 
Secretário do CMS-BH Paulo César informou que irá resolver o problema dos certificados e pagamentos e 35 
avaliação do curso de Capacitação. Paulo Venâncio que esta voltando à estaca zero, pois já foi reunido e 36 
acordado com Secretaria Municipal de Saúde, Fundação de Desenvolvimento da pesquisa (FUNDEP), 37 
Conselho Municipal de Saúde (CMS) e o Coordenador do Curso Cornélis Jhones Van Stralen. O Presidente do 38 
Conselho Distrital de Saúde da Oeste Cleber das Dores informou para sentarem e conversarem com os 39 
trabalhadores sobre a greve. A Conselheira Municipal Ângela Eulália falou sobre a greve e informou que mesmo 40 
em greve não deixariam à campanha de vacinação, pois é uma prevenção a saúde, que é o mais importante. A 41 
Conselheira Municipal Neide Vidal da Costa informou do telegrama que chegou com hora e local errado, falou 42 
sobre o seminário do adolescente ocorrido no dia anterior, falou da falta de respeito da Mesa Diretora e da 43 
importância de respeitar e ser respeitado. Willer Marcos justificou a questão do telegrama pela demanda de 44 
serviços para apenas duas secretárias e ainda tendo a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde 45 
Ambiental e pede desculpas pelo trantorno. Marcos Mendes ficou em compromisso falou da compreensão falou 46 
que foi encaminhado propostas com o teto da SMSA. O Conselheiro Municipal Adilson Campos Braga solicitou 47 
que as reuniões da mesa seja aberta para a participação dos conselheiros. Willer Marcos falou que a reunião é 48 
aberta para todos que quiserem participar. Para a continuidade da reunião perguntou se tem ressalva nas atas 49 
à serem aprovadas, por unanimidade foi aprovada. O Gerente de Orçamento e Finanças Guilherme José 50 
Antonini fez a apresentação sobre Plano Plurianual (PPAG), Lei Diretriz Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária 51 
Anual (LOA). O Conselheiro Municipal José Coelho lê o parecer Odilon Behrens, sem nenhuma abstenção por 52 
unanimidade foi aprovado. A Conselheira Municipal Cleide Donária lê o Parecer do PPAG. O Conselheiro 53 
Municipal Rui Moreira lê o Parecer da LOA. Cleide Donária falou que mesmo pelo fato de está aprovando o 54 
PPAG não está aprovando o Plano Macro-estratégico nem o Hospital Metropolitano do Barreiro, falou que tem 55 
que ser discutido nas Câmaras Técnicas, falou sobre programa metas e resultados, e do programa posso 56 
ajudar, que não foi passado pelo CMS-BH, informou que no curso de ontem foi levantada a questão que o 57 
Hospital Metropolitano seria uma parceria publico privada. Paulo Venâncio falou que faltou ser apresentado o 58 
LDO no CMS/BH, falou que é preciso desprivatizar o Sistema Único de Saúde (SUS), falou que não entendo 59 
porque o gestor não esta preocupado na aprovação do relatório de gestão. O Conselheiro Municipal Jander 60 
Moreira falou da importância de não prejudicar o usuário e da importância desta aprovação. Welson Alexandre 61 
Santos falou dos sacrifícios das Câmaras Técnicas para avaliação do PPAG e LOA, falou da falta de respeito 62 
pela chagada do plano na última hora falou que o SUS este cada vez mais privatizado. Ângela Eulália falou que 63 



 
 

 

na Secretaria Municipal de Saúde tem um Administrador como Secretário e a Secretaria de Planejamento tem 64 
um Médico, falou que está tudo trocado. Marcos Mendes falou sobre o prazo dos planos para aprovação foi 65 
apertado mesmo, justificou que o prazo é curto mesmo, mas concorda que precisa de mais tempo para ser 66 
melhor avaliado. Willer Marcos convida a Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde Maria Susana 67 
Rates para fazer parte da Mesa. Marcos Mendes explicou sobre o Hospital Metropolitano do Barreiro, falou que 68 
o orçamento do conselho a proposta foi do ano anterior e explicou que várias atividades do Conselho não entra 69 
no orçamento destinado ao Conselho. O Conselheiro Municipal Edson Félix da Silva parabeniza o esforço de 70 
todos das Câmaras Técnicas, falou que falta um empenho para o controle social falou que chegou pela manhã 71 
para discutir o PPAG. Willer Marcos falou da importância da prevenção a doença falou que é um resultado da 72 
escolha da Prefeitura. Ester Barbosa da Silva falou das dificuldades da saúde solicitou que pague um salário 73 
melhor aos trabalhadores para não voltar a greve e a população ficar prejudicada. Paulo Venâncio solicitou 74 
novamente que marcasse uma reunião com trabalhadores e usuários. Willer Marcos falou que vai ter uma 75 
plenária de usuários onde colocaria esta questão para ser decidido. Paulo Venâncio propôs fazer um 76 
documento que não aceitar um Hospital privado, propõe ir ao ministério publico para não privatizar. Willer 77 
Marcos informou que já existe uma lei da privatização do SUS. Paulo César agradeceu o empenho das 78 
Câmaras Técnicas para fazer a avaliação e emitir o parecer, pois esta aprovação ate o dia 30 do referido mês 79 
tem que ir para a Prefeitura no prazo máximo, falou da falta de leitos da cidade, falou que na reunião onde 80 
gestor não irá participar não quer dizer que tem uma posição contrária ao gestor. Maria Cândida acredita que a 81 
gestão a partir de agora aconteça na parceria. O Conselheiro Municipal Roges Carvalho dos Santos falou que 82 
as coisas não andam e não mudou não por causa do gestor, e sim, porque os conselheiros não aprenderam a 83 
ser verdadeiramente conselheiros. Guilherme José Antonini ressaltou o empenho das Câmaras Técnicas e 84 
informou que eles também estão com os prazos atropelados, falou sobre o programa metas e resultados e falou 85 
que a LDO é para saber as prioridades e por este motivo não passa pelo conselho, falou que o papel do 86 
controle social é fundamental, se orgulhou em disser que não teve nenhum relatório financeiro desaprovado no 87 
CMS/BH. Paulo Venâncio solicitou que seja garantido no plano a execução nas três esferas. Susana Rates 88 
ressalva a importância do respeito falou que é com muita alegria que entrega o plano Macro-estratégico para o 89 
Conselho informou que se fosse só proposta do gestor o Plano seria construído bem rápido, mas foi construído 90 
entre trabalhadores também, falou que o CMS/BH tem que construir um novo eixo e contemplar os outros eixos, 91 
falou da importância do controle social e disse que não trabalha no CMS/BH  de forma individualizada. Cleide 92 
Donária informou o cronograma das audiências públicas. Willer Marcos abriu votação por unanimidade com 93 
observação do Paulo Venâncio os Planos foram aprovados. Paulo Venâncio solicitou que formasse uma 94 
comissão para viabilizar ônibus para Brasília. Willer Marcos solicitou um conselheiro para participar da 95 
Comissão de acompanhamento do projeto no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Ficaram definidos 96 
Jander Moreira como Efetivo e Gutemberg dos Santos Teixeira como Suplente. Estavam presentes: Adílson 97 
Campos Braga, Ângela Eulalia dos Santos, Aurinho Ferreira de Matos, carlos Moreira de Abreu, Cleide Donária 98 
de Oliveira, Cleusa Maria Fernandes, Edson Félix da Silva, Flávia Neves Medeiros, Giovana Fraga Mantovani, 99 
Gutemberg dos Santos Teixeira, Jander Moreira da Silva, João Batista Cunha, José Brandão Maia, José Coelho 100 
dos Santos, Kátia Valéria dos Santos, Marcos José Mendes de Carvalho, Maria Gabriela, Maria das Graças 101 
Souza Vieira, Mônica Martins Guimarães Santos, Ninon de Miranda Fortes, Jorge Ribeiro Nascimento, Lúcia 102 
Ferreira Passos, Maria Cândida de Lelis Moreira, Neide Vidal Costa, Paulo César Machado Pereira, Paulo 103 
Roberto Venâncio de Carvalho, Roges Carvalho dos Santos, Romeu Pires de Araújo, Rui Moreira, Susana 104 
Maria Moreira Rates, Valdelice de Moura, Walderez Alves Moreira, Willer Marcos Ferreira, Welson Alexandre 105 
Santos. Justificaram: Adir dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, Cristiano Gonzaga da Matta Machado, Gianni 106 
Brignenti Lara, Heliana Conceição de Moura, Heloysa Lino Vaz Despinoy, Kátia Ferraz Ferreira, Rosimeire 107 
Rodrigues de Souza, nada mais havendo a tratar, foi encerrada às 18h20, da qual foi lavrada a presente ata 108 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela secretária geral do Conselho Municipal de 109 
Saúde de Belo Horizonte, 24 de setembro de 2009. FBGR 110 
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