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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA 231° PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET REALIZADA 2 

DIA 12 DE JULHO DE 2021. 3 

Ao décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, as 14h, pela plataforma 4 

Google Meet em virtude dos trabalhos remotos devido ao isolamento social. Foi realizada 5 

a ducentésima trigésima primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 6 

de Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata, onde foi 7 

pautado: Volta às aulas em meio à terceira onda de Covid-19. Os representantes da mesa 8 

diretora do Conselho Municipal de Saúde se apresentam. O primeiro Secretario Valdir 9 

Ribeiro se apresenta e deseja uma boa plenária a todas e todos. Segunda secretaria 10 

Tatiane Caetano se apresenta. Secretario Geral Bruno Abreu Gomes se apresenta e fala 11 

da importância da pauta. Por fim a Presidenta do Conselho Municipal de Saúde Carla 12 

Anunciatta de Carvalho se apresenta e pede para que seja uma plenária respeitosa. Informa 13 

que a plenária foi solicitada pela Câmara Técnica de Saneamento e Politicas Intersetoriais 14 

do CMSBH, que tem como coordenadora a Conselheira Municipal de Saúde Laura Fusaro 15 

a mesma se apresenta e fala como foi construída a pauta e discorre como será a dinâmica 16 

da plenária. Conselheiro Municipal de Saúde Ricardo Arlindo Nunes sugere que os 17 

convidados que terão que sair mais cedo que se apresente primeiro. A vereadora Marcela 18 

Trópia fala do papel de fiscalização e expõem o papel de cobrar da prefeitura. 19 

Representante do Conselho Municipal de Educação Talita Barcelos Silva Lacerda fala 20 

sobre o que vem presenciando nas plenárias do Conselho Municipal de Educação sobre a 21 

volta as aulas com segurança e expõem sua opinião como professora da rede publica e 22 

fala que para ela não é o momento para volta as aulas. Fala do documento orientador do 23 

CME e fala da construção da nova comissão para elaboração de um novo documento 24 

orientador para volta as aulas. Flávia Silvestre Oliveira diretora do Sindicado dos 25 

Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte – SINDREDE 26 

fala que também acha que não seria o momento para volta as aulas, mais deixa em aberto 27 

que a volta seja realizada com segurança, pondera alguns obstáculos. Sandra Coelho 28 

representante do SINDREDE fala da dificuldade das famílias com os rodízios de aulas. 29 

Joaquim Calixto fala como pai de aluno e expõem as preocupações e receios da volta as 30 

aulas. Bruna Walker medica coordenadora do Centro de Informação Estratégica de 31 

Vigilância em Saúde – CIEVS da SMSA faz sua explanação, fala do momento da pandemia 32 

e do andamento da vacinação, explica o porquê de os protocolos serem rígidos, fala 33 

também do monitoramento que é feito para casos suspeitos e confirmados dentro da 34 

escola. Responde algumas perguntas do chat. Fala da porcentagem de imunizados na área 35 

da educação para a influenza.  Fala da Nota Técnica COVID-19 no 046/2021 04/05/2021- 36 

Recomendações para adequação do monitoramento de COVID-19 nas escolas do 37 

município de Belo Horizonte, em situação de surto/epidemia de Síndrome Gripal e infecção 38 

pelo SARS–CoV-2 e da Nota técnica COVID-19 33/2020 - Recomendações para 39 

diagnóstico laboratorial específico para Sars-CoV-2 na Secretaria Municipal de Saúde da 40 

PBH, diante da pandemia de COVID-19. Explica o que é RT. Talita Barcelos faz alguns 41 

questionamentos. Conselheira Municipal de Saúde Madalena Dias fala do abismo social na 42 
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educação. Bruna agradece a todas e todos e diz está disponível. Abre para as inscrições. 43 

Maria Angelica fala que tem que existir um núcleo gestor entre a saúde e educação. Ernani 44 

Ferreira Leandro fala do movimento que ele coordena de educação e cultura e convida 45 

todos e o representante da secretaria de Educação Cezar. Jussara Sílvia Gonçalves 46 

Ferreira fala da preocupação da volta as aulas. Talita Barcelos fala que praticamente não 47 

existiu diálogo com a Secretaria de Educação, fala da circulação dos professores dentro 48 

das bolhas já que os alunos não circulariam. Carla Anunciatta fala que não se pode achar 49 

que a pandemia acabou e fala da urgência de uma reunião com a SMSA -VISA, Comitê, 50 

Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindrede, CMS para 51 

discussões e escuta da realidade na ponta do sistema de educação. Monica Aguiar fala da 52 

insegurança da população e fala que teria que ter uma reunião com o prefeito. Laura 53 

encerra as inscrições. Isabella de Aguiar Melo Cardoso informa que colocou no chat as 54 

portarias citadas, fala da importância dos gestores passarem as informações para seus 55 

trabalhadores, fala também da importância que as escolas coloquem alguém como 56 

referência nas escolas e fala também do protocolo que tem que ser seguido em casos de 57 

suspeitas ou confirmados nas escolas. Evangely Rodrigues fala como dirigente sindical, 58 

professora e mãe, pondera que ainda não tem nenhuma informação de como estão as 59 

escolas e que o sindicato recebe várias denúncias. Fala também da falta de mascaras para 60 

as crianças. E faz algumas perguntas ao Cesar: quantos casos de covid foram confirmados 61 

nas escolas depois da abertura das escolas? Quantas pessoas em escola foram testadas 62 

e fazem parte da rede pública de educação? Quais escolas estão plenamente adaptadas 63 

para cumprir os protocolos (reformas estruturais, adaptação de banheiros, bebedouros). 64 

Bruna Walker responde sobre o número de testagem em forma geral foram quase duas mil 65 

pessoas entre alunos e profissionais com sintomas gripais. Paulo Victor Melo fala que BH 66 

é a cidade com mais tempo de escolas fechadas e faz uma explanação. Madalena fala da 67 

dificuldade das crianças com pessoas com deficiências.  Polly do Amaral fala da sua 68 

indignação. Bruna Walker agradece a todos e fala que qualquer dúvida poderá ser 69 

encaminhada para o CIEVS. Ricardo fala sobre o distanciamento do público e privado. 70 

Cezar da Secretaria de educação fala que a secretaria tem feito sim contato com todos os 71 

interessados com participação de inúmeras reuniões, apresenta pagina da educação onde 72 

todas as informações foram divulgadas. Apresenta também um vídeo de uma escola de 73 

como está acontecendo a entrada dos alunos. Laura fala que está havendo um conflito de 74 

falas pois pessoas presentes falaram que essa volta as aulas não estão acontecendo 75 

assim. Cezar continua sua explanação. Laura encerra a plenária e agradece a presença e 76 

participação de todos. Encaminhamentos retirados. 1-Reunião urgente da SMSA -VISA, 77 

Comitê, Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindrede, CMS para 78 

discussões e escuta da realidade na ponta do sistema de educação; 2- Audiência pública 79 

para esclarecimentos e transparência dos dados sobre a volta às aulas presenciais, 80 

particularmente os dados sobre contaminação nas escolas; 3- Abertura de um Núcleo 81 

Gestor da Saúde e da Educação para condução da pandemia, para evitar um surto nas 82 

escolas e para se fazer o monitoramento - Vigilância epidemiológica nas escolas; 4- É 83 

necessário disponibilizar wi-fi e equipamentos para as famílias vulnerabilizadas para que 84 
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os estudantes tenham condições de acompanhar as aulas virtuais; 5- Renda básica e 85 

restruturação das escolas; 6- Pauta sobre os indicadores internacionais na tomada de 86 

decisão sobre a educação no Brasil; 7- Publicar diariamente no boletim epidemiológico o 87 

monitoramento dos testes e casos relacionados ao grupo populacional da educação; 8- 88 

Questionar a PBH sobre os EPI's fornecidos as escolas; 9- Fazer a discussão com os 89 

conselhos de educação, saúde, e assistência social, para uma conversa com o prefeito 90 

Kalil; 10- Que cada escola publique diariamente o monitoramento de casos; 11- Que a 91 

SMSA faça ações de educação em saúde que tragam os conteúdos das portarias para que 92 

a população seja esclarecida e informada sobre à volta as aulas e as medidas de proteção. 93 

Estiveram presentes: Carla Anunciatta Carvalho, Bruno Abreu Gomes, Tatiane Caetano, 94 

Valdir Ribeiro De Almeida, Paulo Victor Melo,  Sindalva Lopes Gouveia, Marli Alves, Bruna 95 

Walker, Teresinha Botelho, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria da Conceição Maia 96 

Cardoso, Talita Barcelos Silva Lacerda, Isaura Madalena, Flávia Silvestre Oliveira, 97 

Jefferson Lorentz, Maria Angélica de Salles Dias, Vicentina Maria de Carvalho Maia, Ernani 98 

Ferreira Leandro, Sandra Coelho, Marcela Trópia, Isabella de Aguiar Melo Cardoso, Laysa 99 

Rodrigues, Ricardo Nunes, Adriana Maia, Claudia Stefania, Joaquim Calixto, Regina 100 

Capistrano, Katia Magalhaes Almeida Silva, Madalena Dias, Evangely Rodrigues, Alex 101 

Sander Ribas de Souza, Maria Angélica de Salles Dias, RUBENS RIBEIRO LEITE, Jussara 102 

Sílvia Gonçalves Ferreira, Lisiane da Silveira Ev, Stela Freitas Fernandes, Cesar Eduardo 103 

de Moura, Polly do Amaral, Beatriz Martins, Cesar Eduardo de Moura Plenária encerrada 104 

às 18h30. Belo Horizonte, 12 de julho de 2021. HIC 105 
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