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1ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
2HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: AFONSO
3PENA, 2336, 14º ANDAR.
4Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e nove foi realizada a reunião extraordinária do
5Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que teve inicio às 15h, pelo presidente do CMS/BH,
6Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, com a leitura dos pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Abertura e
7verificação do número de conselheiros presentes para início da reunião; 3 -Informes da Mesa Diretora;
84 - Apresentação, apreciação e aprovação do edital de seleção dos novos monitores do Curso de
9Capacitação de conselheiros para o controle social no SUS-BH; 5 - Discussão sobre Controle Social e
10Gestão Participativa; 6 - Assuntos gerais. O conselheiro Edson Felix informou que as reuniões da
11CTCAM serão realizadas às quarta-feiras. A representante da Controladoria Geral da União, Solange
12convidou os conselheiros presentes para fazer parte do Conselho da CGU, disse sobre a falta de
13conhecimento de alguns conselheiros. Informou sobre a realização do curso de capacitação para
14conselheiros e entregou a ficha de inscrição e a programação do curso para a mesa diretora. O curso
15terá início no dia 19 de junho as 9h30 com palestras, no dia 20 e 27 durante todo o dia. Paulo Carvalho
16disse da possibilidade de abrir vagas para os Conselhos distritais de saúde. Solange explica que tem
17capacidade para 120 conselheiros. O conselheiro Valdir parabeniza a iniciativa da CGU. Paulo fala que
18irá fazer uma discussão com os distritos para distribuir as vagas. Solange explica que o curso é
19gratuito só a passagem será solicitado para o conselhos. Paulo abre votação para ser definido as
20inscrições pelo colegiado das mesas, aprovado por unanimidade. A conselheira Cleide Donária fala
21que se os gestores começarem a chamar polícias para os usuários vai piorar a situação, fala que o
22atendimento está muito precário. O conselheiro Willer Marcos apresentar as alunas das do Instituto
23Metodista Izabela Hendrix que estão acompanhando a reunião, cobra a presença de gestores disse
24que os mesmos não estão respeitando o controle social, disse que defende trancar a pauta do
25conselho até obter resposta. O convidado Roberto Francisco Pereira concorda com Willer, pois a
26ausência dos gestores esta acontecendo também em outras secretárias, fala que o gestor está
27desprezando o conselho, e se o secretário não mudar de postura, concorda em trancar a pauta deste
28conselho e disse que os usuários tem que tomar uma atitude. A conselheira Lúcia Ferreira Passos
29concorda com falas anteriores disse sobre dificuldade da regional Nordeste, e relata o fato de um
30guarda municipal que dar ordem de prisão a uma usuária, fala que foi feito documentos informando
31sobre o acontecido e enviado para conselho da nordeste, CMS, Coordenação da Guarda Municipal e
32Secretaria Municipal de Saúde e pede ação e resolução do caso do Centro de Saúde Gentil Gomes e
33solicita a retirada do guarda municipal dos centros de saúde. Paulo disse que ira fazer uma reunião
34extraordinária com a guarda municipal, a polícia militar, disse que o relatório de gestão deverá ser
35discutido melhor para a aprovação. O Conselheiro Willer Marcos disse que no dia 21 seria discutido o
36Relatório de Gestão. Paulo Carvalho fala sobre o aumento de mortalidade infantil. O 1º Secretário
37Marcos José Mendes disse sobre o prazo a para a aprovação do Relatório de Gestão e sobre a
38câmara técnica que teve três reuniões para as discussão, falou sobre o aumento nos indicadores.
39Paulo Carvalho fala que os conselheiros devem se unir para efetivar o controle social. O conselheiro
40Ernane dos Santos disse da falta de respeito com o controle social, relata a ameaçados de despejo da
41sala do conselho distrital de Saúde Venda Nova e fala que já solicitou a ajuda do CMS para a resolução
42do caso. Paulo Carvalho propôs a criação de uma resolução sobre a manutenção da estrutura física
43de todos os conselhos distritais, e que seja enviado uma cópia para o Prefeito, Secretario Municipal de
44Saúde, Conselho Estadual e para a gerente do distrito sanitário Venda Nova para conhecimento. Em
45regime de votação foi aprovado por unanimidade. A conselheira Maria Cândida denunciou as
46agressões que estão acontecendo nas unidades de saúde, fala das dificuldades da regional nordeste e
47da gravidade da situação da policia nos centro de saúde e solicita a intervenção da secretaria de Saúde
48e do CMSBH. A conselheira Cleide Donária fala do Relatório de Gestão disse que teve pouco tempo
49para analisar. Willer Marcos fala que a gestão não está respeitando o conselho, e que essa situação
50tem que mudar. Roberto Francisco Pereira fala da atitude da guarda municipal com os usuários, e que
51os usuários não querem a presença da guarda nos centros de saúde, solicita que Marcos encaminhe
52um documento para o prefeito falando sobre a atitude que a gerencia deve ter com os funcionários. O
53conselheiro Jander Moreira fala que segundo a promotora o usuário fica refém de interesse pessoais
54de conselheiros. Paulo fala sobre o curso de inclusão digital, pede para alguns conselheiros se
55reunirem para fazer no sábado, e fala sobre a conferencia de Saúde Ambiental, explica que é uma
56conferencia temática e deverá ter 600 delegados, solicitou o canhoto das passagens dos conselheiros
57que viajaram para o Forúm Social Mundial e não entregou na secretaria executiva do CMSBH. Marcos
58José Mende explica que alguns indicadores do Relatório de Gestão estão diferentes da média nacional,
59disse que o trabalho esta sendo mais fiscalizado. Paulo Justifica a ausência do Gilson Silva, disse que
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60fez duas comissões na reunião do dia 27 para definir como será feita a prestação de contas interna, e
61posteriormente ira criar uma resolução do conselho. Jander e Walderez Edson, Romeu, Mônica, Ana
62Maria e José Coelho querem participar da comissão. O contador Wanderson acompanhará os dados
63para entender a ação orçamentária de todos os mêses e poderá ser passado para os distritos também.
64O Wanderson explica o motivo de não apresentara planilha agora, disse que a planilha foi adaptada
65para os conselhos, falou sobre o significado das cores na planilha para melhor identificação dos
66valores. Paulo informa que a CTF irá apresentar a dotação orçamentária dos conselhos, é isso e fruto
67do seminário sobre financiamento. Paulo fala do edital da comissão da educação permanente, explica
68sobre o termino do contrato com os antigos monitores, disse que todo monitor teria que ser
69conselheiro, fez a leitura do edital, para que os conselheiros fizesso os destaquem para posteriores
70adaptações. Willer Marcos fala sobre o grau escolaridade exigido para ser monitor. Cleide Donária fala
71que a escolaridade é muito importante, e defende que os candidatos tenha o primeiro grau. Roberto
72Francisco concorda com a conselheira Cleide Donária. Em regime de votação 4 votos para o ensino
73médio, 9 votos para o ensino fundamental e duas abstenções. Segundo destaque Paulo fala que tem
74que ter experiência de dois anos de conselheiro Municipal ou Distrital em Belo Horizonte. Cleide
75Donária fala sobre o monitor ser funcionário da secretaria executiva. A conselheira Valéria fala que
76não tem dois anos de conselheira aqui em BH, mais exerceu a função de conselheiro em São Paulo
77por mais de dois anos, e pede pra rever o caso. Primeira proposta a ser votada que o monitor tenha
78exercido o mandato de conselheiro por 2 anos. Em regime de votação 10 votos a favor, 1 voto
79contrário. Terceiro destaque sobre entrevista com os candidatos. Valéria solicita que este item fique
80claro no edital de quem ira realizar a entrevista. A conselheira Cristina Fiúza fala que caber a FUNDEP
81e a comissão da educação permanente elaborara o perfil do monitor e o conteúdo programático da
82prova mais não participara do processo de seletivo. Em regime de votação foi aprovado por
83unanimidade. Cleide Donária fala que os secretários tem uma experiência com o controle social, e
84elogia a monitora Eleciana Tavares e explica o motivo dela está fazendo aula no horário de serviço,
85disse que esse e um trabalho de idealismo, fala que nem sabe quanto nem quando vai receber. Willer
86fala da resolução do CMSBH que diz que os secretários são trabalhadores da saúde, e concorda com a
87Cleide, Foi aprovado com três abstenções. Paulo fala que o monitor que não cumpri a metodologia vai
88ser desligado imediatamente. Em regime de votação foi aprovado por unanimidade. Paulo fala que
89antes de publicar o edital tem que definir os números de monitores, fala da importância do conselheiros
90participarem da viagem á Brasília, solicita que os conselheiros ligue confirmando a presença, e a
91prestação de conta das viagens é individual e não do CMSBH. Willer fala que não vai pra Brasília sem
92o depositar a diárias anteriormente. Paulo fala que Marcos acordou com o aluguel do ônibus para
93viabilizar a participação dos conselheiros na viajem. A conselheira Mônica Martins fala que entregou a
94passagem e o certificado da participação do Forum Social Mundial e não foi encontrado na secretaria
95executiva do CMSBH. Paulo esclarece que os conselheiros deverá ligar para a empresa aérea e
96solicitar segunda via da passagem. A pauta sobre o controle social ficará agendada para a próxima
97reunião. Estiveram presentes: Adilson de Campos Braga, Angela Eulalia dos Santos, Antônio Carlos
98dos Santos, Cleide Donária de Oliveira, Edson Felix da Silva, José Brandão Maia, José Coelho dos
99Santos, Kátia Ferraz Ferreira, Luciana Duarte Lopes, Marcos José Mendes de Carvalho, Paulo Roberto
100Venâncio de Carvalho, Romeu Pires de Araújo, Rui Moreira, Willer Marcos Ferreira, Jander Moreira da
101Silva, Adir dos Santos Silva, Maria Cristina Fiúza da Rocha, Jorge Ribeiro do Nascimento, Flavia
102Neves de Medeiros, Lúcia Ferreira Passos, Ana Maria de Souza Matos, Valdelice de Moura, Sibele
103Maria Gonçalves Ferreira, Maria das Graças Souza Vieira, Mônica Martins Guimarães Santos,
104Walderez Alves Moreira, Giovana Fraga Mantovani. Justificaram: Hilda Maria Silveira Zscheber,
105Andréa Hermógenes Martins. Às 18h30, nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada da qual foi
106lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário geral
107do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 28 de maio de 2009. FBGR/mcpb
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