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Quingentésima Quinta Reunião Ordinária do conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 1 
 2 

14 DE MARÇO DE 2016 3 
 4 
Ao quatorze de Março de dois mil e dezesseis, no plenário do Auditório do antigo prédio Bemge, à 5 
Rua Rio de Janeiro nº 471, 8º andar – Bairro  Centro (Praça sete), em Belo Horizonte  –  MG foi 6 
realizada a quingentésima quarta reunião do CESMG com os seguintes pontos de pautas:  1. 7 
Abertura e verificação do número de presentes; 2-   Leitura do expediente,  comunicações, 8 
requerimentos, moções, indicações e  proposições; discussão e deliberação plenárias sobre as 9 
matérias em pauta; 3-  Informes da Mesa  Diretora; 4 – Informes dos Conselheiros e Mesa de 10 
Negociação do SUS; 5 – Apresentação da proposta da Política Estadual de promoção da Saúde – 11 
apresentado por : Maria Aparecida Turcci – Superintendente de Atenção Primária à Saúde, Daniele 12 
Souza Lima Campos – Diretora de Promoção à Saúde, Ellen mendes Paschoal – Diretora de 13 
Promoção à Saúde, Carolina Guimarães Marra Nascimento – Diretora de Promoção a Saúde; 6- 14 
Apreciação, aprovação de participação de representantes do CESMG para participar e eventos 15 
externo e retirada do nome de representantes; 7 – Encerramento.  A mesa foi composta pelo Vice 16 
Presidente Ederson Alves da Silva (representante dos usuários pela CUTMG); Jurandir Ferreira 17 
(representante dos Usuários CNBB Regional leste II); José do Carmo Fonseca (representante dos 18 
Prestadores SINDHOMG); Lourdes Aparecido Machado (representante dos TRABALHADORES - 19 
CRP); Renato Barros (SINDSAUDE);  Maria Thereza(SES/MG); Fausto Pereira dos 20 
Santos(SES/MG).  1 - Abertura: Os trabalhos da Quingentésima QUARTA Reunião Ordinária do 21 
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais foram abertos pelo Vice Presidente Ederson Alves 22 
da Silva (representante dos usuários pela CUTMG) que cumprimentou os presentes e convidou 23 
Maria Thereza Rodrigues da Cunha (SES/MG) para compor a mesa; a seguir parabenizou as 24 
mulheres pelo dia 08 de Março dia internacional da Mulher; participou à plenária que os 25 
conselheiros José Renato (CRMV), Marcia Aparecida Nogueira (COSEMS) justificaram suas 26 
ausências. Os demais membros da Mesa Diretora fizeram seus cumprimentos. Renato Barros 27 
cumprimentou a todos e saudou as mulheres pelo dia internacional da Mulher; Lourdes Machado 28 
cumprimentou a todos e parabenizou Renato Barros pelo seu aniversario; Maria Thereza 29 
cumprimentou a todos, disse que representa os gestores e desejou uma boa tarde de trabalhos a 30 
todos; Jurandir Ferreira cumprimentou a todos; Dr. José do Carmo cumprimentou a todos e também 31 
saudou as Mulheres pelo dia 8 de março. Ederson Alves parabenizou os aprovados no concurso 32 
público. 2- Leitura do expediente: Ederson Alves leu a pauta de do dia, informou que teremos a 33 
apresentação sobre a Proposta da Política Estadual de Promoção da Saúde e retirada dos nomes de 34 
participantes para representação do CESMG nos eventos externos. Informou ainda que oito 35 
membros participaram do Fórum social Mundial em porto Alegre, que foi um fórum muito importante, 36 
pois se discutiu a questão da democracia e outros assuntos ligados a saúde. 3 – Informes da Mesa: 37 
Lourdes Machado (CRP), disse que participou de uma reunião na SES/MG onde foi discutida a 38 
questão do Zika vírus e os casos de microcefalia no Estado de Minas Gerais junto com o Ministério 39 
da saúde e a gestão; Informou que foi proposto e aceito pela Mesa Diretora a discussão desse tema, 40 
com data provável para dia 12 de abril, convidando os conselhos municipais e a gestão dos 41 
municípios que já possuem esses casos. Informou que existe proposta para trazer a essa discussão 42 
o Conselho da Mulher e da Criança e do Adolescente. O evento será formatado e participado a 43 
todos. Informou que esta participando, junto com o Conselheiro Júlio César Pereira de Souza, da 44 
Comissão integração de ensino e serviço - CIES Estadual, o cronograma de deste ano e a forma de 45 
funcionamento ainda estão sendo construídos. Lembrou a todos que o prazo de inscrição para as 46 
vagas de movimentos sociais e populares para recompor as vagas de Conselheiros usuários do 47 
CESMG termina dia 16 de março de 2016. Pediu o apoio para a divulgação. Renato Barros 48 
(SINDSAUDE), a pedido do Roger Carvalho (presidente do CMS Januária), convidou a todos 49 
conselheiros para participar de uma audiência pública com o Deputado Estadual, Arned Santiago, 50 
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para debater a 51 
dificuldade relativa ao atendimento hospitalar de urgência e emergência de Januária; e se possível 52 
que o CES/MG envie um representante para acompanhar essa audiência dia 17 maço as 09 h no 53 
auditório da Unimontes em Januária. Jurandir Ferreira (CNBB) informou que têm feito um trabalho 54 
aqui no conselho, muitas vezes árduo, que tem passado despercebido. Dessa forma solicitou a 55 
secretaria executiva que colocasse nos informes esses trabalhos e as coisas importantes que foi 56 
feito no mês. Solicitou que fosse encaminhado a todos os conselheiros esses informes. A partir de 57 
agora irão escolher durante o mês, as principais atuações que a Mesa Diretora teve que debruçar e 58 
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trabalhar, para que sejam colocadas nos informes; informou que têm tomado posicionamento às 59 
resoluções e contingenciamento e diante da necessidade de resposta pensamos passar esses 60 
procedimentos executados em ofícios a todos para que tomem ciência.  Aqueles que quiserem se 61 
inteirar melhor podem solicitar cópia. Ederson Alves (CUT/MG) informou que farão apresentarão da 62 
prestação de contas do conselho, para que todos saibam os gastos que esse conselho tem e as 63 
atividades políticas, é importante dar transparência e publicidade aos recursos públicos desse 64 
Conselho. 4 - Informes da Mesa de Negociação do SUS: Renato Barros (SINDSAUDE) disse que 65 
a mesa de negociação do SUS é uma das entidades que compõem a mesa; que o Roger Carvalho, 66 
presidente dessa entidade, por motivos pessoais não pôde estar presente, mas pediu que 67 
informasse que a Mesa de Negociação do SUS irá se reunir no próximo dia 17 de março às 09H na 68 
Escola de Saúde Pública para discutir os pontos pendentes e outros assuntos como o processo 69 
organizativo do SUS, a discussão do regimento interno da Mesa de Negociação do SUS, adequação 70 
atualização desse regimento dentro das diretrizes nacionais para a nossa realidade aqui em MG. 71 
Informes dos Conselheiros: Ederson Alves convida um dos conselheiros que participaram do 72 
fórum social a falar sobre o evento. Sandra de Oliveira cumprimentou (SINDSAUDE) a todos; 73 
informou que a participação no 15° Fórum social Mundial foi a melhor até agora, havia varias oficinas 74 
do controle social inserido dentro do fórum; havia varias manifestações; fizeram uma caminhada de 5 75 
km motivados por todos do evento; havia participação de grupos de religiosos e de grupos 76 
quilombolas.  Informou que os conselheiros, Ederson Alves, Júlio César Pereira, Rubens Silvério da 77 
Silva, Lourdes Machado, também estavam presentes e representando do CESMG. Concluiu dizendo 78 
que estiveram juntos todo o tempo levantando a bandeira do controle social e da suade mental pela 79 
campanha Fora Valêncio. Gislene de Oliveira Nogueira (AHFMG), o disse que o hospital Sofia 80 
Feldmann é um hospital filantrópico que atende hoje em torno de 55% dos municípios do estado de 81 
MG. Esse hospital esta vivendo uma situação muito difícil com relação ao pagamento de salários, 82 
nível superior e nível médio, e manifestou seu desejo em compartilhar essa informação aqui com o 83 
CESMG. Andreza Almeida Fernandes (CRESS/MG) agradeceu a todos pela participação do 84 
CES/MG, relativo a Especialização em Gestão de Políticas de Saúde Informadas em Evidências, 85 
junto com a ESP. Informou que participou do último encontro da ESP e levou à discussão o controle 86 
social que estava um pouco abafado; disse que está trabalhando na criação de um projeto de 87 
intervenção ou um projeto aplicativo onde o controle social poderá ter mais visibilidade.  Disse ainda 88 
que o CRESS tem se preocupado e discutido sobre a falta de atendimento às pessoas das 89 
ocupações urbanas quanto atenção básica serviços de saúde. Citou como exemplo, a ocupação 90 
Rosa Leão que tem 1500 famílias e estão desassistidas, precisando de cuidados. Júnia Célia 91 
Medeiros (CRF) cumprimenta a todos agradece a oportunidade de estar aqui no controle social, pois 92 
gosta muito de participar dessa luta. Disse que dia 19 de março o Conselho Federal de Farmácia 93 
estará fazendo um movimento nacional: “Farmacêuticos em ação” no combate contra o Aedes 94 
Aegipti  e o Zica Vírus. Colocou o Conselho de Farmácia a disposição da Mesa Diretora para essa 95 
ação em abril que Lourdes Machado mencionou; pediu que entrem em contato com a assessora de 96 
comunicação. Claudete Liz de Almeida (UGT) Cumprimentou a todos e disse que depois de muitos 97 
anos representando a FAP hoje está representando a UGT. Disse que é conselheira do hospital 98 
Odilon Behrens  e convidou a todos para ir ao Hospital conhecer e valorizar o atendimento que estão 99 
fazendo para o tratamento da DENGUE, um trabalho limpo e de bom atendimento. Finalizou dizendo 100 
que o SUS precisa ser valorizado como o melhor plano de saúde que é e não somente apontar e 101 
criticar os problemas. Djalma de Paula Rocha (CUT) cumprimentou a todos, disse que esteve em 102 
Mariana semana passada, representando o CESMG para discutir a questão do ATO que será nos 103 
dias 26, 27 e 28 de abril em Mariana. Deu uma breve informação sobre os eventos que participará e 104 
deixou a agenda para quem se interessar:  dia 26 de março o ato em Ouro Preto; dia 27 de março 105 
seminário de Saúde do trabalhador a nível nacional, com todas as centrais sindicais em Ouro Preto; 106 
dia 28 de março seminário de audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 107 
Gerais, será discutido: 1°) a criação de conferencia Nacional de Mineração, 2°) Marco Regulatório da 108 
Mineração. Cogitou que se o Marco Regulatório já tivesse pronto talvez tivéssemos evitado o 109 
acidente em mariana e que outros acidentes como este podem trazer consequências maiores; Disse 110 
que a barragem de Paracatu é 3 vezes maior que a de Mariana, e que se romper  atingirá o rio São 111 
Francisco. Informou que a próxima reunião da CUT será dia 17 de março de 2016 às 09 h da manha 112 
e que toda quinta haverá reunião as 09 h da manha ate dia 28 de abril para discutir essas questões. 113 
Erico Colen (CMS – Belo Horizonte) se apresentou como membro da Mesa Diretora do CMS de 114 
Belo Horizonte e disse que deseja fazer uma provocação sobre o fechamento de alguns hospitais, 115 
pois esses fechamentos vêm acarretando uma sobre carga nos hospitais do Barreiro e Venda Nova. 116 
Colocou para a plenária que não adianta ficar discutindo a nível municipal, pois se esbarra na  117 
autonomia do secretário de impedir esses fechamentos. Informou que a Mesa Diretora de Betim 118 
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resolveu envolver outras entidades da esfera politica e de Fóruns Regionalizados para ter maior 119 
força politica, e não deixar essas questões somente a cargo da gestão. Concluiu dizendo que 120 
gostaria de fortalecer essa ponte e sugeriu uma reunião em conjunto com a Mesa Diretora de Betim 121 
sem intervir em sua autonomia, mas como apoio para impedir o fechamento dos hospitais. Ederson 122 
Alves informou que o CESMG foi provocado pelo SINDSAUDE sobre a situação de Betim, que hoje 123 
mesmo a mesa diretora tirou o encaminhamento pedindo uma reunião com o Secretario de Saúde e 124 
o Conselho Municipal de Saúde de Betim para que possamos apropriar do debate junto a prefeitura 125 
de Betim; disse que o CESMG não apoia o Fechamento dos hospitais. Jurandir Ferreira (CNBB) 126 
informou que existem problemas sérios na região Triangulo do Norte e Triangulo do Sul e que 127 
diversas regiões começam a ter dificuldades também; com relação a isso disse que já encaminhou 128 
alguns documentos à Mesa Diretora. Também existem problemas sérios em Araxá e Uberlândia e 129 
que Uberaba está caminhando para uma situação critica. O Controle social deve ficar atento onde 130 
trabalha, onde vive, onde a gente representa, para conhecer a realidade. Como Ederson disse 131 
recebemos a documentação do SINDSAUDE a respeito de Betim, encaminhamos para o presidente 132 
do Conselho Municipal de Betim nos colocando a disposição para um trabalho conjunto com o 133 
SINDSAUDE e o Conselho Municipal; argumentou que a atenção básica deve ser intrínseca ao 134 
Município. Informou que Dia 08 haverá reunião aqui no CESMG com COSEMS, gestão e controle 135 
social de Passos, para tentar promover o avanço entre Gestão e Controle Social, a fim que os 136 
usuários percam menos. Lívia Cozer (ABEN) Representante da associação brasileira de 137 
enfermagem cumprimentou a todos e participou que estão na 77ª semana brasileira de enfermagem; 138 
acontece em todo o território nacional e em todos os serviços de saúde sempre com o mesmo tema; 139 
No final do ano haverá o congresso nacional de enfermagem. Este ano o Tema Central é: A bem 90 140 
anos, construção histórica e politica da enfermagem. Finalizou dizendo que a associação está 141 
comemorando os 90 anos da entidade.  Daniel Santos cumprimentou os presentes, disse que 142 
também esteve no congresso em porto alegre; Colocou para a planária sua impressão sobre ao 143 
fórum em porto alegre, dizendo que uma das coisas mais importante que observou foi a participação 144 
do controle social, a defesa das politicas existentes, democracia brasileira; conquistas nossas de 145 
mais de 30 anos que hoje estão ai num cenário complicado. Sugeriu que os conselheiros Estaduais 146 
tentassem fazer com que as prefeituras respeitassem as politicas de saúde. Concluiu informando 147 
que esta faltando remédio em todo o Estado nos postos de saúde. Ederson Alves Informou à 148 
comissão dos aprovados no concurso que o Secretário está chegando e que se quiserem podem 149 
pedir a palavra. Mariana da ABRALE (associação Brasileira de linfoma e leucemia) cumprimenta 150 
a plenária; disse que representa essa instituição aqui em Belo Horizonte, a sede fica em são Paulo e 151 
está presente atuante nos hospitais onde tem oncologia; manifestou o desejo ser mais presente no 152 
CESMG; Solicitou o apoio de todos os presentes e do Conselho Estadual de Minas Gerais para o 153 
manifesto, relativo a um exame oncológico PRC, que a instituição está promovendo. Disse que esse 154 
exame não esta sendo feito nos hospitais por falta de repasse do Governo. Esclareceu que esse 155 
exame é vital para o controle da doença. Agradeceu e pediu aos presentes que assinem o manifesto. 156 
Lourdes Machado sugeriu Mariana para se inscrever a uma vaga de recomposição de entidades do 157 
CES/MG. Renato Barros informou que essa semana acontecerá a reunião do Conselho nacional de 158 
saúde e que irá representar sua entidade e o CESMG; Trata-se da Reunião Ordinária desse 159 
conselho e será a discutido o planejamento nacional de saúde; informou ainda que dentro do 160 
processo de discussão um dos temas será a vinda dessa reunião para a cidade de Mariana. Disse 161 
que as três esferas de governo Nacional, Estadual e Municipal estarão presentes; Disse que seria 162 
bom aproveitar para discutir o desastre ambiental de Mariana, tentar elaborar propostas que possam 163 
redirecionar os procedimentos a serem adotados para aquela região e discutir o impacto social que 164 
isso tem representado. Informou que sua entidade fez uma provocação com relação a dificuldade 165 
dos enfermeiros do hospital Cavalcante e sua  gestão. Sugeriu agendar com a Mesa Diretora e 166 
Denise para discutir a questão. Informou sobre a Campanha salarial do pessoal da Demanda 167 
sanitária, disse que estão passando por dificuldades de reivindicação e de entendimento na criação 168 
plano de carreira; Informou que Sete Lagoas é o município mais crítico e que a gestora da 169 
superintendência de saúde, está ameaçando cortar a gratificação do funcionário pelo dia que esteve 170 
aqui na reunião do CES/MG; Concluiu dizendo que nunca antes houve problema com as regionais e 171 
pediu ao CESMG ou o sindicato que interceda.  Com relação aos concursados, disse que como 172 
fizeram uma série de reinvindicações desejava ouvi-los com a presença do Secretário para que 173 
possam tirar encaminhamento. Lourdes Machado informou que foi convidada pela gerencia regional 174 
de saúde de Itabira, para falar sobre funcionamento da RAFS e a integração dos trabalhadores e 175 
trabalhadoras da rede psicossocial com ênfase na gestão básica saúde, será dia 23 de março de 176 
08:00 h as 16:00 h; pediu a todos que repassem a informação. Participou que falará sobre o controle 177 
social na saúde mental; informou que o movimento fora Valencio está ativo, mais de 100 dias; a luta 178 
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está árdua e não acabou ainda. Colocou para a plenária que há um excesso de medicação na saúde 179 
mental, que deseja colocar esse tema como pauta de reunião da comissão de reforma psiquiátrica 180 
para ver qual tipo de ação e o que se pode fazer no âmbito Estadual. Reforçou a fala da Andreza 181 
Almeida, dizendo que isso foi tema da conferencia estadual de saúde na plenária dos movimentos 182 
populares; trata-se de pessoas excluídas, por falta de endereço; Concluiu dizendo que não se  pode 183 
trabalhar só com o território fisco, é preciso trabalhar com o território psicossocial também e ver qual 184 
o tipo de politica para trabalhar esse assunto. Ederson Alves agradece a presença do Presidente do 185 
Conselho Municipal de saúde e convida o secretário Geral do Conselho Estadual de Saúde Júlio 186 
César Pereira de Souza, para compor a mesa. Júlio César Pereira comentou sobre a presença do 187 
Conselho no fórum Social dizendo que não foram cumprir presença, o fórum é um espaço importante 188 
no sentido de articulação dos movimentos sociais, pois o controle social não esta linear. Disse que 189 
houve uma boa participação entre os presentes, mas requer um nível de participação maior.  190 
Explicou que Minas Gerais apresenta um avanço comparado a outros estados, mas com relação às 191 
politicas há avanço em alguns temas e travados em relação a outros; Disse que a participação de 192 
alguns conselheiros que lá estavam possibilitou um diálogo com conselheiros de outros Estados; 193 
houve troca experiências e chance de percebermos o que ou onde precisamos melhorar. Reforçou 194 
que o controle social foi uma conquista e que é preciso estar presente em fóruns Sociais 195 
estabelecendo debate, aprofundando temas, levando os avanços que tivemos e ouvindo para 196 
melhorar enquanto politicas públicas e controle social. Disse que a questão do Estado Democrático 197 
de Direto não é um senso comum, mas uma questão de debate, de dialogo, dessa forma é 198 
importante compreender a importância da presença aqui, valorizando essa conquista para que isso 199 
não acabe e para que tenhamos sempre um lugar para chegar e colocar as questões. Andreza 200 
Almeida (CRESS) com base na Lei 10.216 que trata da saúde mental solicitou ao conselho que 201 
averigue uma denuncia do Ministério Público a respeito de uma clinica voltada para o tratamento de 202 
dependentes químicos em Poços de Caldas, há relato de que aproximadamente 24 pessoas 203 
estariam sofrendo abusos dos direitos humanos. Informou também que muitas prefeituras estão 204 
sendo obrigadas pelo judiciário, com intervenções arbitrárias do mesmo, a custear dependentes 205 
químicos em clinicas. Como são adolescentes do Estado de Minas Gerais pediu ao CESMG que 206 
tomassem ciência dos fatos. Ederson Alves solicitou que encaminhe essa denuncia ao conselho 207 
para que possa remetê-la a secretaria de direitos humanos também. Ramon representante dos 208 
aprovados no concurso da SES/MG realizado dezembro 2014 e homologado em fevereiro de 2015 209 
disse que são 1292 aprovados dentro das vagas mais de 2000 excedentes; que ate o momento 210 
apenas 284 foram nomeados. Colocou para a plenária que eles estão incomodados com 211 
determinadas questões que vem acontecendo, que são os processos seletivos e as contratações 212 
temporárias. Disse que mesmo com a ação civil pública correndo, os terceirizados continuam 213 
inclusive em funções parecidas ou similares as descritas no edital; Informou que tem recebido da 214 
SEPLAG resposta relativo a questão da responsabilidade fiscal da folha de pagamento, mas deseja 215 
solicitar o empenho da SES/MG e que assim como outras Secretarias têm conseguido fazer as 216 
nomeações, desejamos o empenho da SES para que faça o esforço e promova a substituição pelos 217 
aprovados. Ederson Alves, disse que está nessa luta junto com os trabalhadores e que não defende 218 
os terceirizados. 5 – Apresentação da Proposta da Política Pública Estadual de promoção à 219 
saúde – Daniela Souza Lima Campos, Diretora de promoção à Saúde, fez a apresentação da 220 
proposta aos presentes, informou que o processo começou ano passado com um grupo de trabalho 221 
para fomentar a metodologia, inicialmente tinha o apoio do CES e posteriormente agregaram outros 222 
parceiros que ajudaram na construção  do processo. Após apresentação Ederson Alves abriu para 223 
as perguntas. Jurandir Ferreira (CNBB), disse que mais uma vez deseja bater na tecla do Controle 224 
Social. Observou que o trabalho foi iniciado em 2015 e até agora o CES não foi chamado e de 225 
acordo com a lei esse trabalho de planejamento e estratégia começa com o CES e depois toma essa 226 
proporção e dimensão que foi colocado aqui. Informou que já enviou oficio a SES a respeito dessas 227 
situações, falta de participação do controle social, que vem ocorrendo; primeiro 1 – o 228 
contingenciamento do orçamento: a programação do anual de saúde, ainda não foi aprovado pelo 229 
controle social por que não chegou a tempo hábil para que a gente pudesse aprovar, em breve 230 
estarão mexendo no orçamento que não foi aprovado; 2 – a Resolução nr. 5.067 de Dezembro que 231 
fala sobre o CEM, Centro de Especialização Multiprofissionais, deveria começar sua discussão no 232 
controle social, mas só foi descoberto após publicação da resolução. Comentou sobre a 233 
apresentação, disse que foi um trabalho bem feito, aspectos interessantes, mas não viu nenhuma 234 
menção ao controle social e de como ele fará a fiscalização; os  indicadores apresentados não foram 235 
aprovados pelo controle social. O controle social não pode ser atropelado. Sugeriu melhoria na 236 
parceria entre CES/MG e SES/MG. Júnia Célia Medeiros (CRF) disse que é inquestionável a 237 
importância dessa política de controle social, contudo acha que como foi colocada, talvez 238 
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sobrecarregue a equipe que está lá ponta. Questionou de onde foram tirados os indicadores; 239 
observou que algumas cidades possuem mais ações outras para alcançar o indicador. Perguntou 240 
qual a interface dessa política com o PSE, o dinheiro é o mesmo, está atrelado? Renato Barros 241 
disse que estamos no segundo ano de governo e estamos a aguardando a discussão para 242 
aprovação do plano anual de saúde; observou que vários indicadores foram citados, varias leis foram 243 
citadas inclusive a lei federal 141 que regulamenta e reafirma o papel do controle social, contudo 244 
este está sendo o nosso primeiro contato, não vê problema em ir para o espaço da CIB e discutir por 245 
lá, mas quem delibera é  CES/MG, uma vez não aprovado, deverá retornar a plenária do conselho 246 
para analise técnica e emissão de parecer. Pediu maior habilidade por parte da gestão nos 247 
encaminhamentos para o controle social, pois é necessário fazer uma discussão com tempo hábil. 248 
Cíntia (convidada -  por Maria Turcci) se apresentou como membro do grupo de trabalho de saúde 249 
da ABRASCO e trabalha com sexualidade na UFMG.  Questionou sobre as estratégias de trabalho 250 
do PSE dentro da unidade de saúde e se trabalharão junto com as escolas; questionou também 251 
como será abordado a questão dos gêneros. Daniela Souza Lima Campos, Diretora de promoção 252 
à Saúde respondeu ao bloco dizendo que quanto à sobrecarga das equipes pelos indicadores não 253 
há priorização dessas ações em detrimento das ações emergências; que a promoção da saúde 254 
perfaz uma série de interfaces da saúde, a abrangência é maior e que qualquer ação que se faça 255 
pode se tornar uma ação de promoção da saúde. Informou sobre a ficha técnica dos indicadores no 256 
contida no anexo dois; disse ainda que procurou não engessar qual ação se deve trabalhar; disse 257 
que vários cálculos e estudos foram feitos para que esses trabalhos de promoção à saúde fossem 258 
possíveis. Com relação à educação disse que trabalhar a saúde e educação é muito frágil; que é 259 
necessário reconhecer o outro a importância do outro; que primeiramente pretendeu-se trabalhar a 260 
questão intersetorialmente para depois entrar na questão da educação e até mesmo da sexualidade. 261 
Disse que sabemos das dificuldades financeiras dos municípios, mas tecnicamente acha que a 262 
promoção nunca deve ser deixada de lado e nunca priorizada. Com relação a questão da 263 
participação do Conselho,  usou-se a mesma metodologia que foi usada na politica nacional de 264 
promoção de saúde, e acredita que esses instrumentos serão acompanhados pelos municípios. 265 
Lívia Cozer disse que está preocupada com o monitoramento do controle social, e até que ponto 266 
este modelo é utópico. Justifica sua fala por denuncia de enfermeiros de Itajubá que estão sendo 267 
obrigados a fazer atividade de física e de praticas corporais com a população, sem que esteja em 268 
nenhum momento em nossa lei de exercício profissional ou regulamento ou resolução dizendo que 269 
essa pratica seja feita por enfermeiros. Disse que com relação aos indicadores se não envolver o 270 
controle social, conversar antes de propor a politica, certamente terá sobrecarga da equipe. Carlos 271 
Vanderley (SEPLAG) questionou a Lívia Cozer se não há um pouco de cooperativismo. Lívia Cozer 272 
contra argumentou que os enfermeiros fazem parte da equipe multiprofissional, que mais de 80% 273 
dos cuidados são feitos por eles e que não é somente responsabilidade dos enfermeiros há toda 274 
uma equipe para ser envolvida. Andreza Almeida apoiou a fala de Jurandir Ferreira; disse que 275 
sentiu falta da saúde mental ser tratada nessa política, lei 10216 - a questão da reforma 276 
antimanicomial; Explicou exemplificando que saúde mental não é somente promover a saúde 277 
emocional por meio de temas e que Jurandir Ferreira estaria com razão, pois  aqui serão vários 278 
olhares que poderão contribuir para um plano melhor. Lourdes Machado disse que é difícil construir 279 
uma política, mas é mais difícil operacionalizar essa politica; reforça o que Andreza disse sobre a Lei 280 
10216; criticou o uso de termos que estão em desuso, deixando claro que se não incluir o controle 281 
social na construção dessa política corre-se o risco de não ser possível implementar. Farley 282 
Sindeaux Ribeiro (COREN-MG), disse que deseja colaborar com Lívia dizendo que as políticas 283 
sobrecarregam sim as atividades dos enfermeiros e dificulta que os enfermeiros executem suas 284 
próprias atividades e com qualidade; Disse que é preciso rever esses pontos, não dá para ampliar os 285 
números de ações ampliando as responsabilidades dos enfermeiros. Jurandir Ferreira disse que 286 
precisamos pautar fortemente que as atividades extras sejam acompanhadas pelo custeio dessas 287 
atividades. Não adianta abrir programas achando que vai melhorar, pois enviaram resposta no RAG 288 
justificando o não cumprimento das metas. Daniela Souza Lima Campos ponderou que é 289 
necessário investir na educação permanente; em relação a pratica corporal os indicadores apontam 290 
os profissionais com as respectivas competências; na questão da saúde emocional irão acatar a lei 291 
10216 e rever a situação; em relação a questão de tabaco e drogas irão dar atenção; Concluiu 292 
dizendo que a questão dos valores e princípios é importante e quando se trabalha a educação 293 
permanente tem-se  oportunidade de trabalhar esse valores. Dr. Fausto (SES/MG) acaba de chegar 294 
cumprimenta a todos, pede desculpas pelo adiantado da hora, e que participará dos 295 
encaminhamentos. Ederson Alves agradece a todas as pessoas que se inscreveram; disse que não 296 
vê divergência em sentar com a SES/MG para discutir o documento e aprimorar o que for necessário 297 
para melhorar a politica. Dr. Fausto (SES/MG) perguntou qual é a polêmica; Daniela Souza Lima 298 
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esclarece ao Dr. Fausto que o CES/MG deseja formar uma comissão para discutir melhorias na 299 
política apresentada; Dr. Fausto disse não ver problemas e sugeriu fazer apenas uma apresentação 300 
na CIB quarta-feira agora ao invés de Deliberar e deixar então para Deliberar na CIB de abril; que 301 
enquanto isso o CES/MG pode formar sua comissão para discutir os pontos; Ederson Alves sugeriu 302 
formar uma comissão com interessados para sentar junto com a SES e ajudar melhorar a construção 303 
dessa politica; Candidataram-se para compor essa comissão juntamente com a Mesa Diretora as 304 
conselheiras Andreza Almeida, Farley Sindeaux Ribeiro e Elânia dos Santos Pereira, não houve 305 
oposição pela planária, ficou eleita essa comissão para os trabalhos junto com a SES/MG e a data 306 
será acertada posteriormente. Ederson Alves agradece a SES pela apresentação. A seguir passou 307 
a palavra ao representante dos aprovados do concurso que reiterou diante da presença do 308 
Secretário Dr. Fausto, seu pedido de empenho por parte da SES/MG para fazer as nomeações dos 309 
aprovados promovendo a substituição dos terceirizados pelos aprovados. Renato Barros manifestou 310 
apoio à nomeação dos concursados. Jurandir Ferreira explicou que foram procurados pela 311 
comissão dos aprovados e após esclarecimentos solicitou ao representante alguns documentos que 312 
deverão ser elaborados pela comissão e pelo sindicato; disse que estão a disposição do grupo e do 313 
sindicato para conversar junto a SES/MG e a SEPLAG, relacionado a essa situação, a fim de 314 
proporcionar um entendimento, não se tratando de forma alguma de um enfrentamento, mas de 315 
apoio e que vai acompanha-los até a solução. Ederson Alves reforçou que o CES/MG defende que 316 
a via de contratação seja o concurso público. Dr. Fausto (SES/MG) disse que o entendimento 317 
primeiro é que esse concurso, que foi homologado em fevereiro de 2015, tem problemas de 318 
nascimento; que havia expectativas de fazer o conjunto das nomeações, mas receberam um 319 
diagnóstico financeiro, e foram alcançados pelo limite da responsabilidade fiscal; que estão fazendo 320 
estudos para a substituição dos contratos, verificando numero de aposentados, demitidos e falecidos 321 
para proceder a substituição. Disse que é um processo complexo, mas já estão com expectativas 322 
para os meses de março, abril e maio fazerem algumas substituições; que a AGE já sinalizou um 323 
parecer padrão para as substituições. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião  324 
às 17:11 h dispensando os presentes, mas pedindo aos interessados em participar dos eventos que 325 
permanecessem para a retirada dos nomes. 6– Aprovação de participação de representantes do 326 
CESMG para participar de eventos externos e retirada do nome desses representantes –6.1 – 327 
22ª Conferência Mundial de promoção à Saúde UIPES de 22 a 26 de maio em Curitiba/PR: 328 
Foram retirados os nomes da plenária: Maria Nazária de Souza Arruda (FAPMG) representante dos 329 
usuários e Farley Sindeaux Ribeiro (COREN-MG) trabalhador; representantes da Mesa Diretora: 330 
Ederson Alves(CUT/MG) e Júlio César Pereira de Souza (FAMEMG). 6.2 – 5º Congresso Brasileiro 331 
de saúde mental, de 26 a 28 de maio em São Paulo: retirou o nome de  Andreza Almeida Fernandes 332 
(CRESS/MG) para representar o CESMG. Conselheiros Presentes na reunião de quinze de 333 
fevereiro de dois mil e dezesseis: Andressa Fernandes (Titular/Trabalhador/Cress); Ariete 334 
Araujo(Titular/Trabalhador/SINMED); Antonio José de Meira (Titular/Trabalhador/CRO); Carlos 335 
Wanderley Soares (Titular/Gestor/SEPLAG); Claudete Liz de Almeida (Titular/Usuário/PAF); Deise 336 
Cristina Monteiro (Titular/Gestor/SEEMG); Denise A. de Paulo (Titular/Gestor/FHEMIG); Djalma 337 
Rocha (Titular/Usuário/CUT); Daniel dos Santos (Suplente/ Usuário/FAMEMG); Ederson Alves Silva 338 
(Titular/Usuário/CUT); Elânia dos Santos Pereira (Suplente/Trabalhador/COREN-MG);Gislene de 339 
Oliveira (Titular/Prestador /AHFMG); Geraldo heleno Lopes (Titular/Usuário/UGT); José do Carmo 340 
Fonseca (Titular/Prestador/SINDHOMG); José Pereira de Souza (Titular/Prestador/FADEMG); Júlio 341 
Cézar Pereira de Souza (Titular/Usuário/FAMEMG); Jurandir Ferreira (Titular/Usuário/CNBB – 342 
Região Leste II); Lourdes Aparecida Machado ( Titular/ Trabalhador/CRP); Maria Nazária de Souza 343 
Arruda (Titular/Usuário/FAPMG); Alícia Alves Cardoso (Suplente/ Usuário/FETAEMG);  Rogério 344 
Araújo (Titular/Prestador/COPASA); Júnia Célia de Medeiros(Titular/Trabalhador/CRF); Raimundo 345 
José da Costa (Titular/Usuáio/CNBB- Reg. Leste II); Renato Almeida de Barros 346 
(Titular/Trabalhador/SIND/SAUDE); Romélia Rodrigues Lima(Titular/Trabalhador/SINTSPREV); 347 
Rubens Silvério da Silva (Titular/ Usuario/FAMEMG); Sandra de Oliveira Silva 348 
(Suplente/Trabalhador/SINDSaude); Maria Thereza Rodrigues a Cunha (Suplente/Gestor/SESMG); 349 
Lívia Cozer Montenegro(Suplente/Trabalhador/ABEN); Farley Sindeaux Ribeiro 350 
(Titular/Trabalhador/COREN/MG); Fauto Pereira (Titular/Gestor/SES/MG). Justificou: Márcia 351 
Aparecida Nogueira Pivato (Titular/Prestador/COSEMS); José Renato de Rezende Costa 352 
(Titular/Trabalhador/CRMV).  A presente ata, redigida em conformidade com a gravação, após lida e 353 
assinada pelos conselheiros, será assinada pelo Vice Presidente e Secretário Geral do Conselho 354 
Estadual de Saúde de Minas Gerais. Belo Horizonte, vinte e oito de dezembro de dois mil e quinze. 355 
Ata lavrada, por Claudia Müller – Suporte Técnico CESMG. 356 


