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CESMG DEBATE FECHAMENTO DE UNIDADE DO SUS  
 

 
O fechamento da Unidade Ortopédica Galba Velloso (UOGV), da Rede da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais, foi pauta da Reunião Ordinária realizada no dia 7 de 

agosto.  
 

Alegando cumprimento de ordem judicial do Ministério Público de Minas Gerais, que 

determinou ausência de condições de atendimento pela UOGV, o presidente da Fhemig, 

Tarcísio Dayrell Neiva, esclareceu que o processo iniciou-se em 2008, com uma ação civil 

pública, exigindo adequações no local, sendo impetrada pela Promotoria Estadual de Saúde, 

vinculada ao MP.  

A ação teve origem após a Vigilância 

Sanitária notificar 76 inconformi-

dades na UOGV. Inicialmente, a data 

limite para as intervenções seria 

janeiro de 2017.  
 

No entanto, sem realizar os 

procedimentos, a Fhemig solicitou 

junto ao MP para a prorrogação do 

prazo por seis meses, terminando 

em junho último, quando ainda não 

havia atendido à decisão. 

A unidade foi inaugurada em 1998, com o intuito de dar suporte à demanda do Hospital João XXIII e é 

integrante das 21 unidades da Rede Fhemig. Tarcísio Dayrell apresentou os dados da Rede: por mês, 

a Fhemig realiza 978 partos, 20.306 consultas emergenciais e 26.664 exames em todo o Estado, entre 

outros dados. Dayrell acredita que os hospitais Maria Amélia Lins e João XXIII conseguirão absorver 

as demandas de atendimento e os funcionários da unidade a ser fechada. 

Entidades e movimentos sociais contestam o fechamento 

Na reunião ordinária, o vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), fez a leitura dos 

documentos sobre a decisão judicial e abriu os debates, convidando todos os envolvidos na questão 

para a discussão na mesa. “A UOGV é importantíssima para Minas Gerais, na qual a mesma não pode 

ser fechada sem discussão com o Controle Social, trabalhadores e usuários”, salientou. 

Neuza Freitas, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e presidente da Frente Mineira do 

SUS, afirmou que os funcionários da UOGV tiveram conhecimento somente no último dia 3. Na 

oportunidade, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (SINDSAÚDE), a 

promotora de Justiça da Defesa da Saúde, Josely Ramos Pontes, e os Conselhos Estadual de Saúde 

de Minas Gerais e Municipal de Saúde de Belo Horizonte se reuniram para averiguar junto à Fhemig o 

cumprimento da ordem judicial referente ao fechamento da unidade. 
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O diferencial da unidade, segundo Neuza, é o atendimento continuado, em que o paciente continua 

recebendo assistência após o procedimento cirúrgico. A unidade realiza 300 cirurgias/mês, totalizando 

mil atendimentos realizados por 200 trabalhadores. Neuza ainda afirma que desde 2012 não houve 

nenhum óbito dentro da unidade e que atualmente quinze pacientes aguardam cirurgia. A informação 

foi contestada pelo presidente da Fhemig, que enfatizou que todos os pacientes já haviam sido 

remanejados dentro da Rede. 

Bruno Abreu, presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, ressaltou que a ineficiência em 

gestão do sistema FHEMIG ao longo dos anos é a causa da atual situação da Unidade Ortopédica 

Galba Velloso. Abreu ainda lembrou que só na Região Metropolitana de Belo Horizonte 50 mil pessoas 

aguardam por uma cirurgia, sendo destas 15 mil cirurgias ortopédicas. 

“Não pode haver somente uma saída”, disse o conselheiro estadual, José do Carmo Fonseca, que 

também é membro do Conselho Curador da Fhemig, representando o CESMG. José do Carmo disse 

ainda que é importante haver um consenso, que a matéria passe Câmara Técnica de Controle e 

Avaliação em Saúde e ressaltou que a decisão tomada pela Plenária do CES seria defendida por ele 

no Conselho Curador. A 2ª Diretora de Comunicação do CESMG, Nazaré Santos, salientou a 

necessidade de reavaliar a Rede Fhemig e de ações coordenadas do Controle Social para evitar 

situações como essa. “Nós precisamos estudar toda a Rede para mapear pontos críticos, que 

precisam ser melhorados, e elogiar o que está funcionando com qualidade. O Controle Social deve 

permanecer atento e encontrar alternativas”, disse.  Já o primeiro- secretário, Júlio Pereira, ressaltou a 

importância da unidade, onde são realizadas em média de 300 operações por mês. “A expressão 

nenhum direito a menos não pode ficar apenas no discurso. É muita luta para abrir mão”, salientou. 

Plenária delibera suspensão de ações 

 

As atividades do UOGV deverão ser 

encerradas até o dia 30 de 

setembro. A Plenária do CESMG 

deliberou pela suspensão da 

transferência dos pacientes da 

Unidade Ortopédica Galba Velloso, 

posicionando-se contra o seu 

fechamento e defendendo a revisão 

do acordo judicial firmado sem o 

aval do Conselho. Serão abertas as 

reuniões da Câmara Técnica de 

Controle e Avaliação em Saúde aos 

interessados, para debater a 

questão. Os movimentos sociais e 

sindicatos pretendem promover atos 

em defesa do UOGV. 
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Unidade Ortopédica do Hospital Reunião na Fhemig sobre 
Galba Velloso (2 de agosto) – A mesa Diretora do CESMG 
reuniu-se com o presidente da FHEMIG, Tarcísio Dayrell Neiva, 
para debater a questão. Neiva sustentou cumprimento de 
determinação do Ministério Público, que apontou irregularidades 
no local. O CES apresentou posição contrária ao fechamento, 
que acarretará prejuízos à população, com a diminuição de leitos 
e serviços, e propôs realização de Audiência Pública para 
analisar o tema. Após a reunião, a Mesa Diretora do CESMG 
participou do Ato Público contra o fechamento da Unidade Ortopédica. 

------------------------------------------------- 

Mais sobre o fechamento da Unidade Ortopédica do Hospital Galba Velloso (3 de agosto) 

O CESMG participou de reunião com a presidência da FHEMIG, Ministério Público, Conselho 
Municipal de Saúde de BH, SindSaúde, Asthemg, deputado Geraldo Pimenta e assessorias dos 
deputados Jean Freire e Rogério Correia sobre ação civil pública com pedido liminar referente a 
irregularidades na Unidade Ortopédica do Hospital Galba 
Velloso. O CESMG manteve posição contrária ao fechamento 
da Unidade, que possui 68 leitos ativos e reforça que a 
desativação do hospital pode gerar desassistência. Em 
nenhum momento a direção da FHEMIG e o Ministério Público 
procuraram o CESMG pra discutir esta situação; as propostas 
e respostas ao Ministério Público ocorreram de forma 
verticalizada, desconsiderando as instâncias do Controle 
Social. O CES-MG reafirma seu compromisso com uma saúde 
pública de qualidade e na defesa intransigente do Sistema 
Único de Saúde. 
 

------------------------------------------------- 
 

Conferência Livre dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Vigilância em Saúde (1 a 4 de agosto) 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

promoveu a Conferência Livre dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras de Vigilância em Saúde, com o tema 

“Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de 

um SUS Público de Qualidade”. O Vice-presidente do 

Conselho Estadual de Saúde de MG, Ederson Alves 

esteve presente na Mesa de Abertura e falou da 

importância do Estado realizar este evento como 

etapa preparatória para a Conferência Estadual de 

Vigilância em Saúde de MG.  

------------------------------------------------- 

 

 
Reunião Mensal da Comissão Estadual da Reforma 
Psiquiátrica (3 de agosto) – Reunião Mensal da Comissão 
Estadual da Reforma Psiquiátrica/Conselho Estadual de Saúde 
de MG. Entre as pautas: Indicador 21; Lei Estadual 22.460, de 
24.12.16. 
 
 

------------------------------------------------- 
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Minas presente na 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres 

Minas Gerais se apresentou na 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres levando uma 

delegação 100% feminina, com 94 delegadas e 10 convidadas e convidados. Esta 

conferência aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, em Brasília. Ao todo, 1.260 delegadas discutiram as diretrizes para a elaboração 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, concluídas em 320 

propostas. Outra pauta permanente nas discussões foi a defesa do SUS. 

Passaram-se três décadas desde a 1ª CNSMu, que aconteceu em 1986. Após esse intervalo, 

era fundamental uma nova mobilização nacional para reafirmar o direito das mulheres ao 

acesso à saúde pública com equidade e ampliar seus conceitos e objetivos de forma mais 

inclusiva. 

 

 

CES e ESP realizam a primeira turma do Curso de Qualificação para 

Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde  

(21 a 25 de agosto) - Conselheiras e 

conselheiros de Itabirito, Moeda, Rio Vermelho, 

Barão de Cocais e Belo Horizonte estiveram na 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-

MG) para participarem da primeira turma do novo 

Curso de Qualificação. O vice-presidente do 

CESMG, Ederson Alves, foi docente voluntário 

nessa turma.  

Esta é a primeira turma de um curso que 

pretende qualificar 3,4 mil conselheiras e 

conselheiros de saúde em todo o Estado. Seu 

conteúdo busca adequar o cotidiano dos 

Conselhos Municipais de Saúde nos mais distintos contextos. Afinal, conselheira e 

conselheiro de saúde são agentes públicos que devem contribuir para a melhoria da saúde 

pública em seu município. 

A reformulação da qualificação do CESMG foi lançada em maio deste ano, após consolidar as 

demandas apresentadas na turma “diagnóstico”, realizada em 2016.  



5 
 

 
 

V Conferência Municipal de Saúde de Monte Formoso  
(4 de agosto) – O tema foi "Estratégia Saúde da Família ESF - 

Desafios para a Integralidade com Equidade". O vice-presidente do 
CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), prestigiou a Conferência. 

 
 

 
------------------------------------------------- 

 
Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Belo 
Horizonte (4 e 5 de agosto) – O tema central foi o mesmo definido 

para a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde: “Vigilância em 
Saúde: direito, conquista e defesa de um SUS público de qualidade”. O 
evento aconteceu nos dias 4 e 5 de agosto, na Escola Professora 
Eleonora, com os objetivos de propor diretrizes para formulação da 
Política Nacional e Estadual de Vigilância em Saúde e o fortalecimento 
dos programas e ações, além de eleger delegados (as) para a 
Conferência Estadual. 

 

------------------------------------------------- 
 

 
Reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e 
Atenção à Saúde (7 de agosto) – O conselheiro Eduardo Souza e 

a conselheira Bella Ramalho, membros da CTC, reuniram-se para 
definir o cronograma das próximas reuniões. 

------------------------------------------------- 

 
Reunião Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (8 
e 9 de agosto) – As conselheiras e os conselheiros, ao lado das 

técnicas da SES, Camila Castro (também conselheira e 3ª secretária 
do CES), Mariana Santos e Poliana Cardoso Lopes, finalizaram o 
parecer sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2015 e iniciaram a 
análise do RAG 2016.  

------------------------------------------------- 

Visita da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde ao João XIII  

(8 de agosto) - Representada por sua coordenadora Bella Ramalho (Coletivo Bil) e as conselheiras 

Nazaré Santos (Fademg, 2ª Diretora de Comunicação CESMG), Elânia dos Santos Pereira (Coren-

MG) e Maryane Rodrigues Ferreira (Abrale), os membros da CT estiveram no Hospital João XXIII, da 

Rede Fhemig, para averiguar a aplicação de recursos 

deliberados pelo CESMG para aquisição de 

equipamentos. O recurso, do Fundo Nacional de Saúde, 

foi transferido para o Fundo Estadual de Saúde e ainda 

não foi executado. As conselheiras foram recebidas pelo 

gerente administrativo do HJXIII, Pedro Mousinho, pela 

gerente de Apoio ao Diagnóstico, Magda Keltke e pela 

chefe de Serviços de Convênios e Contratos da 

Administração Central da Fhemig, Alessandra de Oliveira. 
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Oficinas de Vigilância e Promoção à Saúde em Áreas de Reforma Agrária (8 de agosto) 
O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), participou da 
abertura das “Oficinas de Vigilância e Promoção à Saúde em Áreas de 
Reforma Agrária”. A iniciativa das oficinas é da Escola de Saúde 
Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG), em parceria com a 
Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde da SES-MG, e visa 
capacitar 73 alunos, entre eles 40 pessoas assentadas de áreas de 
reforma agrária nos territórios de Minas Gerais e 33 trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

------------------------------------------------- 

Visita à Unidade Ortopédica Galba Velloso (9 de agosto)  

O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG) e o 

1º Diretor de Comunicação, Renato Barros (SindSaúde) 

visitaram a Unidade Ortopédica Galba Velloso, da Rede 

Fhemig, para averiguar a situação do local, que está 

ameaçado de encerrar suas atividades. A discussão foi 

pauta de Plenária do CES e de outras reuniões com a 

direção da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

e com o Ministério Público/ Promotoria da Saúde. Também 

acompanharam a visita o presidente do Conselho Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte, Bruno Abreu Gomes e a 

conselheira municipal Ângela Assis, representantes do 

SindSaúde e funcionários da UOGV. 

------------------------------------------------- 

Audiência pública sobre o Galba Velloso (10 de agosto)  

O vice-presidente do CES, Ederson Alves (CUT-MG), representou 

o Controle Social na mesa, defendendo a continuidade dos 

serviços prestados pela unidade, cirurgias e internações, e a 

manutenção dos 68 leitos ativos. Ao lado da promotora de Saúde, 

Josely Ramos Pontes, do presidente da Rede Fhemig, Tarcísio 

Dayrell Neiva, de representantes de funcionários da UOGV e do 

SindSaúde, e dos deputados da Comissão, Carlos Pimenta, Dr. 

Jean Freire, Geraldo Pimenta e Antônio Jorge. Ederson ressaltou 

que o Controle Social não foi informado, em nenhum momento, da 

decisão do gestor da unidade, a Rede Fhemig. Os conselheiros estaduais Renato Barros (SindSaúde), 

Elânia Pereira (Coren-MG) e Gislene Gonçalves (CMP) também participaram da audiência, promovida 

pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Leia matéria na íntegra: 

http://ces.saude.mg.gov.br/?p=3128  

------------------------------------------------- 

Reunião da Câmara Técnica de Gestão e Força do Trabalho  
(11 de agosto) – A atividade visou debater pautas como as Práticas 

Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica (PINAB), a 
privatização da FUNED, a nomeação dos concursados da SES-MG, além 
da regularização de agentes de endemias de Minas. A coordenadora da 
CTGFT, Elania Pereira, conduziu a discussão. 

http://ces.saude.mg.gov.br/?p=3128


7 
 

 

 

Reunião da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Estadual 
de Vigilância em Saúde (16 de agosto) – A Comissão reuniu para 
acertar detalhes sobre a realização do evento. 

 

------------------------------------------------ 

 

Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde da 

Trabalhadora e do Trabalhador - CISTT (21 de agosto)  

Discussão sobre a implantação dos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST's) em Diamantina e Unaí; 

Avaliação do Seminário DIESAT; e Seminário Preparatório 

para a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde foram 

as pautas do encontro.  

 

                                                ------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                          

Comissão de Teses e Relatoria da Conferência Estadual de 

Vigilância Sanitária- CEVS (21 de agosto)- em ritmo de 

conferência, a comissão analisou os arquivos para dar sequência 

nos trabalhos.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                   ------------------------------------------------ 

Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (22 de agosto)  

O grupo finalizou a análise do Relatório de Gestão Anual (RAG) 

2016 e emitiu parecer que será deliberado na Plenária.  

 

                            ------------------------------------------------ 

 

Reunião da CISTT- MG  com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Barbacena (22 de agosto) – O coordenador da CISTT-MG, 

Antônio Pádua Aguiar, esteve na reunião com os trabalhadores de 

Barbacena. 

------------------------------------------------ 
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Seminário sobre saúde (22 de agosto) - o vice- presidente do 

CESMG, Ederson Alves, participou do seminário sobre saúde 

promovido pelos grupos de Fé e Políticada paróquia Cristo 

Redentor, da região do Barreiro, em BH. O evento reuniu 

usuários, trabalhadores e representantes dos Conselhos dos 

Hospitais Júlia Kubitschek, Eduardo de Menezes e Metropolitano 

Dr. Célio de Castro, Sind-Saúde, Sindibel e Conselho Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte. 

------------------------------------------------ 

CESMG recebe membros do Conselho Municipal de Saúde de 

Salinas (24 de agosto) - Mauro Lúcio Dias, presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Salinas, Norte de Minas, e José Coelho, 

advogado e sociólogo, foram recebidos pelo vice-presidente, Ederson 

Alves.  

   ------------------------------------------------ 

Comissão de Comunicação e Infraestrutura da 1ª Conferência 

Estadual de Vigilância em Saúde CEVS (25 de agosto) - a comissão 

se reuniu para organizar detalhes do evento, que acontecerá entre os 

dias 26 e 28 de setembro, no Minascentro. 

                                          ------------------------------------------------ 

 

96ª reunião da CISTT Nacional com CISTT estaduais (25 de 

agosto)- Antônio Pádua, coordenador estadual da CISTT esteve 

em Brasília para participar do encontro. 

  

                                        ------------------------------------------------ 

CMS de Jesuânia visita o CESMG (25 de agosto)- Os membros de 

conselho de saúde da cidade do sul de Minas vieram até Belo 

Horizonte conversar com o vice- presidente, Ederson Alves, para saber 

mais sobre o controle social.  

------------------------------------------------ 

 

Câmara Técnica de Gestão da Força de Trabalho (25 de agosto)- 

os membros se reuniram com o representante da Fundação Ezequiel 

Dias (Funed), Luiz Starling.  

 

------------------------------------------------ 
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Comissão de Formulação, Relatoria e Teses da 1ª 

Conferência Estadual de Saúde das Mulheres CESMu-

MG (25 de agosto) -  A comissão se reuniu  para concluir o 

relatório final da Conferência, que aconteceu em julho.  

                        ------------------------------------------------ 

X Conferência Municipal de Saúde de Teófilo 

Otoni (25 de agosto) - O tema foi “Financiamento do 

SUS”.  

 

------------------------------------------------ 

 

 

Plenária Estadual para o Comitê Técnico de Saúde da 

População Negra (24 de agosto) - As conselheiras Elânia 

Santos (Coren-MG) e Gislene Gonçalves (CMP) representaram o 

CESMG no encontro, na Cidade Administrativa.  

                              ------------------------------------------------ 

Comitê Executivo da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em 

Saúde (28/08)... A organização da conferência já está a todo vapor! 
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Encontro "Comunicação e Saúde” (25 de 

agosto) - O encontro foi promovido pelo Conselho 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Entre os 

convidados, o vice-presidente do CESMG, Ederson 

Alves (CUT-MG), que analisou: “Nós, do Controle 

Social, precisamos melhorar nossa comunicação e 

divulgar ações. Queremos fazer uma comunicação 

com todos e todas, construirmos juntos. Precisamos 

chegar aos usuários e usuárias e à população para 

afirmar a importância do SUS”. Nos debates, a 

equipe de Comunicação do CESMG foi representada 

pela jornalista Michèlle Toledo. Também foram 

debatedores: Eduardo Costa (Itatiaia/ Rede Record), Chico Maia (secretário adjunto de Comunicação 

da Prefeitura de Belo Horizonte), Joana Tavares (Brasil de Fato), Sílvia Amâncio (Escola de Saúde 

Pública de Minas Gerais), Mary Lúcia Caetano (Comunicação PBH). O evento foi conduzido por Glória 

Capistrano (CMSBH) e encerrado pelo presidente do CMSBH, Bruno Abreu Gomes. Também esteve 

presente a secretária executiva do CESMG, Eleciania Tavares.  

 

 

Site do Conselho Estadual de Saúde de Minas -  https://ces.saude.mg.gov.br 

 

Acompanhe o CESMG também no Facebook, mais fotos e informações atualizadas: 

https://www.facebook.com/Conselho-Estadual-de-Saúde-de-Minas-Gerais-Cesmg 

 

 

 Expediente: 

 

O INFORME CES-MG é uma publicação do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, editado por sua 
Assessoria de Comunicação. É permitida a reprodução de matérias, desde que citada a fonte. O artigo assinado é de 
responsabilidade do autor e não expressa, necessariamente, a opinião da instituição. Esta publicação pertence ao Controle 
Social do Estado de Minas Gerais. Por isso, aceita contribuições que acrescentem informações relevantes ao exercício de 

nossas atividades – qualificando, cada vez mais, nosso trabalho e, consequentemente, a saúde pública mineira. Artigos, 
notícias e demais colaborações podem ser encaminhadas nos contatos citados neste expediente. 

 

Mesa Diretora CES-MG:                                                Assessoria de Comunicação 

Presidente: Sávio Souza Cruz  (SES/MG)                                                   Jornalista responsável: 

Vice-presidente: Ederson Alves da Silva (CUT-MG)                              Michèlle de Toledo Guirlanda – Mtb 5045 

Secretária-geral: Lourdes Machado (CRP-MG)              Estagiários: Camila Marques e Gabriel Moraes 

1º Secretário: Júlio Cézar Pereira de Souza (FAMEMG)                               

2º Secretária: Gislene Gonçalves dos Reis (CMP-MG)                      Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

3º Secretária: Camila Moreira de Castro (SES/ MG)              Rua Rio de Janeiro, 471 – 10º andar - Centro  

1º Diretor de Comunicação e Informação do SUS:     Belo Horizonte/ MG – CEP 30.160-040 

Renato Almeida de Barros (SindSaúde)       Telefones: (31) 3215-7209/ 7210/ 7208 Fax: (31) 3215-7468 

2º Diretora de Comunicação e Informação do SUS:                  https://ces.saude.mg.gov.br  

Maria Nazaré Anjo dos Santos (FADEMG)       e-mail: ces@saude.mg.gov.br    

Secretaria Executiva: Eleciania Tavares       Facebook:/ https://goo.gl/U1X7Pj 

https://ces.saude.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/Conselho-Estadual-de-Saúde-de-Minas-Gerais-Cesmg
https://ces.saude.mg.gov.br/
https://goo.gl/U1X7Pj

