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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA
ORDINARIA Nº 274/2019 REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 NO
AUDITÓRIO EVARISTO GARCIA LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO PENA, 2336
– FUNCIONARIOS.
Ao décimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h, no Auditório
Conselheiro Evaristo Garcia – Av. Afonso Pena, 2336, Pilotis – Funcionários, foi
realizada a ducentésima septuagésima quarta reunião ordinária do Conselho Municipal
de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata.
Bruno inicia a plenária dando boas-vindas a todos e convida o Primeiro Secretario Valdir
Ribeiro de Almeida e a Segunda Secretaria Tatiane Caetano para compor a mesa.
Informa que a Presidenta Carla Anunciatta de Carvalho se acidentou em casa fraturou
a Patela, foi atendida pelo SUS, atendida na UPA Nordeste e encaminhada para o
Hospital Odilon Behrens onde fez o procedimento cirúrgico, por esse motivo não está
presente. Na ausência da presidenta de acordo com o regimento a coordenação da
plenária e assumida pelo secretário geral e convida o suplente da Carla representando
os usuários Roberto Blasig para compor a mesa. Bruno pede que todos sejam objetivos
nos informes e a seguir abre para os informes. Carmem Silva fala da falta de transporte
público para acesso ao Centro de Saúde Dom Orioni e fala da desorganização da UPA
Pampulha. Vânia Albuquerque pergunta como está a situação dos vales transportes dos
conselheiros. Bruno faz esclarecimento que foi encaminhado ao gabinete em dezessete
de abril antes do termino do contrato e identificamos que estamos nos tramites internos.
O Conselheiro Municipal de Saúde, Mauricio Silva Vitor Amaral informa que no dia treze
de agosto vai acontecer uma Audiência na Assembleia para debater sobre a falta de
medicamentos. O Conselheiro Municipal de Saúde, Roberto fala da falta de segurança
nos Centros de Saúde e pede para que o CMS chame uma plenária para tratar desse
assunto. Bruno faz os informes da mesa diretora, informa da caravana popular para
Brasília para participar da 16° Conferência Nacional de Saúde, foi apresentado a
propostas para o secretario e ponderou todos os pontos positivos para realização da
caravana. Valdir agradece a presença de todos e fala da plenária que participou no
Hospital Doutor Celio de Castro onde foi pautado a construção de algumas escadas em
locais inapropriados fazendo com que a locomoção dos cadeirantes fique limitada.
Bruno informa que o Quórum foi atingido. Em regime de votação a ata da 269º Plenária
Ordinária do CMSBH realizada em 06/12/2018, em regime de votação é aprovada a ata.
Bruno propõem que além da discussão sobre a reposição de profissionais de saúde no
SUS-BH, pede a inclusão da pauta sobre os fechamentos de trinta leitos do Hospital das
Clinicas. Em regime de votação a pauta é incluída. Convida Nathália de Faria Barbosa
da Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP) para compor a mesa, fala que o objetivo da
pauta de hoje é que temos recebido formalmente e informalmente relatos de que os
centros de saúde e outras unidades de apoio estão com dificuldades de repor
profissionais aposentados, licença prolongada ou em licenças maternidade. Esse
assunto foi pautado nas Câmaras Técnicas de Controle, Avaliação e Municipalização e
Gestão da Força do Trabalho e também pauta em reunião com o gabinete. Então o
objetivo dessa plenária é escutar a gestão e principalmente oficializar o que está
acontecendo nas unidades. A SMSA falou que está fazendo um estudo profundo para
poder apresentar para a Câmara de Coordenação Geral (CCG) uma solução do
problema. Jomara Alves da Silva, Presidente do Grupo de inovação em Saúde da PBH,
se comprometeu a vim pessoalmente na próxima plenária do CMSBH para apresentar
propostas para a solução do problema. Nathália fala que essa é uma pauta que está
preocupando toda a SMSA, ano passado conseguimos uma autorização para recompor
o quadro de pessoal de toda Atenção Primaria das Equipe de Saúde da Família essas
reposições ocorreram até janeiro desde ano e o valor aprovado para essas reposições
acabou e encaminhamos um novo pedido e não foi aceito. Conseguimos em abril desde
ano uma aprovação de recomposição de todas as UPAS. Como a pauta era especifica
de reposições e o quadro completo principalmente da Atenção Primária não foi
concluído nos pedimos para colocar essa pauta na plenária do mês seguinte. O Grupo
de inovação em Saúde da PBH junto com a Diretoria de Assistência à Saúde tem feito
vários estudos que perpassam pelos históricos de aposentadorias, perspectivas de
aposentadorias, também em relação as licenças temporárias. O estudo está em
andamento e vai levar em consideração o índice de absenteísmo, aposentadorias, o
programa mais médico, programa saúde na hora e produtividade. Abre para debate.
Carmem pergunta se a secretaria não tem uma planilha com os dados de quem vai se
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aposentar?. Porque só agora que vocês estão fazendo esse levantamento?. Ana
questiona sobre a produtividade dos profissionais será que um profissional atender seis
pacientes em uma hora é adequado?. Bruno sugeri que seja reduzido o tempo de fala
pois tem muitos inscritos. Em regime de votação é aprovado a redução do tempo de
fala. Cleide Donária de Oliveira fala que todos os meses é pedido a reposição de
profissionais que estão de licença, pedi para que a pessoa que coordena a CCG esteja
presente na próxima reunião. Pergunta também sobre o concurso público. O
Conselheiro Municipal de Saúde Welson Alexandre Santos fala que esse novo decreto
da PBH da questão de obrigar ao funcionário a tirar as férias prêmios, fala que pelo
menos na saúde esse decreto deveria ser revisto. Welson pede que o memorando da
CTGFT vire uma recomendação. Nathália fala sobre o concurso público fala que foi
aprovado pela CCG e espera que o Edital seja publicado este ano. Fala que enquanto
o concurso não sai, não podemos deixar de estudar as contratações administrativas
porque sempre haverá essa necessidade de contratação. Todas as reposições que
caracterizam impacto financeiro precisam passar pela CCG. Depois de alguns estudos
algumas reposições que estavam sendo caracterizadas como impacto financeiro foram
revistas como a reposição de licença medica prolongada e licença maternidade de
profissionais contratados estavam sendo negado e fizemos uma série de estudos para
comprovar que essas reposições não acarretam impacto financeiro. Sobre a qualidade
do atendimento o objetivo é estabelecer com a assistência qual é o padrão mínimo de
qualidade desse atendimento. Conselheiro Municipal de Saúde Cleber das Dores de
Jesus fala que não tem condições de ficar esperando dois anos para sair um concurso.
Cida fala que esse estudo começou muito tarde, fala que o Olavo Albino está a cinco
anos sem pediatra. Bruno fala que Kalil fez a promessa de completar as equipes e o
nosso direito e dever como exercício independente do controle social com muita ousadia
é ter voz e ser ouvido. Bruno fala que vamos convidar a CCG para a próxima plenária.
Nathália agrade a todos. Bruno agradece a presença da Nathália. Bruno fala dos
encaminhamentos: primeiro que a SMSA apresente os dados de onde e quantos
profissionais estão faltando; segundo que as comissões locais de saúde sejam
informadas da realidade da sua unidade; terceiro que na plenária de agosto seja feita a
apresentação da proposta de resolução do problema; quarto convidar a CCG para a
próxima plenária; quinto uma manifestação de rua; sexto que seja aprovado o
documento da CTGFT que recomenda priorizar as contratações na ponta, apresentar
ao CMS o estudo de redimensionamento das equipes e da força de trabalho e que
agilize o concurso público. Em regime de votação é aprovado as seis propostas de
encaminhamento com uma abstenção. Bruno entra para a última pauta sobre o
fechamento de trinta leitos no Hospital das Clinicas e para apresentar o problema
convida a Conselheira Municipal de Saúde Andréa Maria Silveira, presidenta do
Conselho de Saúde do HC representando os usuários Marta e a Magali. Andréa fala
que o HC tem aproximadamente três mil e quatrocentos trabalhadores e como todos
tem acompanhado o governo vem contingenciado e restringindo as contratações de
novos trabalhadores e nesse senário acabamos perdendo trezentos e cinco
trabalhadores e a mais ou menos vinte meses que não acontece a reposição desses
profissionais, com isso faz com que não tenhamos trabalhadores para prestar o serviço
de qualidade e com isso nos obrigou a fechar trinta leitos até o momento e
provavelmente vamos ter que fechar mais ao longo desse mês. Com as mobilizações
feitas tivemos uma resposta aproximadamente a dez dias que o governo federal
publicou um edital onde ele convoca cento e oitenta e três trabalhadores aprovados em
um concurso nacional da empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para tomar posse,
eles têm até o dia vinte e sete deste mês para se apresentarem. Pondera que isso não
resolve o problema mais pelo menos ameniza. Marta diz que é muito difícil falar em
fechar leitos. Magali fala que conta com todos para que não deixem que fechem mais
leitos. Bruno fala os encaminhamentos. Primeiro uma recomendação do CMSBH ao
Presidente da república para autorizar a realização de concurso público do HC; segundo
que a Caravana para Brasília coloque na sua agenda uma audiência com o Ministro da
Economia, da Saúde e Educação para conseguir levar a demanda ao governo federal;
Terceiro e se não resolver já deixar agendado um abraço público na porta do Hospital
das Clinicas dia 21/08/2019 quando o hospital completa 91 anos. Abre para plenária.
Rita Magda fala que é um absurdo esse fechamento de leitos e fala que vai estar em
Brasília e vai lutar para que isso não aconteça. Jussara S. G. Ferreira fala que é muito
importante essa ida a Brasília. Em regime de votação é aprovado os encaminhamentos.
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Bruno fala que os leitos do Hospital das Clinicas são muito importantes pois tem
algumas doenças que são tratadas somente lá. Bruno agradece a presença de todos.
Estiveram presentes: Alex Sander Ribas, Antônio Carlos dos Santos, Bruno Abreu
Gomes, Carla Anunciatta de Carvalho, Cleber das Dores de Jesus, Ester Barbosa da
Silva, Ester Barbosa da Silva, João da Natividade Medeiros, Jadir Martins, João
Natividade Medeiros, Laura Fusaro Camey, Magali Gomes Pinto, Maria Carmem
Faleiro, Maria da Glória Silva, Maura de Lourdes Canella, Mauricio Silva Vitor Amaral,
Renata Nunes Medeiros, Tatiane Caetano, Valdir Ribeiro de Almeida, Willian de Sá,
Valeria da Cruz Nascimento, Welson Alexandre Santos, Roberto Blasig, Valdecir
Alexandre de Aguiar, Rafael Silva Dornelas, Jose Geraldo da Cruz, Silvana Leite
Pereira, Diva Moreira, Amâncio Miguel, Lucimar Rodrigues Fonseca, Vanessa Barreiros
Freire, Cristiano de Souza Amaral. Justificaram: Eliana Martins Maia, José Gilson
Guedes Moreira,. Belo Horizonte, 18 de julho 2019. HIC

