
Comissão provoca debates
e cobra ação do Estado
para crises da Saúde
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A crise dos hospitais, em praticamente
todas as regiões do Estado, o aumento da
incidência da Aids e do câncer, e,
principalmente, a insuficiente aplicação de
recursos públicos na área de saúde estão
entre os destaques dos trabalhos da
comissão de Saúde, que mobilizou a
sociedade em reuniões na própria
Assembléia e em diversas cidades do
interior.

Os parlamentares da Comissão, alguns
deles profissionalmente ligados à área de
Saúde, demonstraram estar atentos a alguns
dos principais problemas enfrentados pela
população e tomaram iniciativas legislativas
para tentar encontrar soluções.

Uma das iniciativas da Comissão que
deverá apresentar resultados de médio e
longo prazos foi a instalação da Frente
Parlamentar da Saúde, que irá lutar para
garantir a aplicação em Saúde dos valores
previstos na Constituição brasileira.
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Os debates na
Comissão
mostraram que é
precária a
situação da saúde
pública em Minas
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Deputados querem cumprimento da Emenda 29

nas cidades onde atuam, se-
gundo prevê o PL 615/2003,
do deputado Chico Simões,
aprovado pela Comissão. A
proposição prevê que o pra-
zo máximo de realização
desse trabalho será de cin-
co anos nas localidades
onde a cobrança de tarifa
ocorra há mais de dez anos.

.• O desenvolvimento de pes-
quisas que contribuam para
a qualidade, eficácia e segu-
rança dos produtos fitoterá-
picos produzidos no Estado
foi discutido na audiência
pública da Comissão de
Saúde, realizada no dia 23
de novembro. A reunião foi
convocada por requerimen-
to do deputado Fábio
Avelar, com o objetivo de
subsidiar o aperfeiçoamento
do PL 689/2003, de sua au-
toria e que dispõe sobre a
política estadual de incenti-
vo à pesquisa e à preparação
e utilização de produtos
fitoterápicos.

.• Os estabelecimentos de saú-
de públicos e privados serão
obrigados a informarem e
orientarem pacientes e fami-
liares sobre a legislação e os
procedimentos referentes ao
transplante de órgãos, se-
gundo prevê o PL 174/2003,
do deputado Ricardo Duar-
te. Com parecer favorável
da Comissão, o projeto de-
termina que os hospitais e
casas de saúde afixem, em
locais de fácil acesso, car-
tazes contendo as orienta-
ções.

Fitoterápicos, saneamento
básico, pesquisas ...

Outros temas

.• A Comissão ampliou o al-
cance do PL 44/2003, do
deputado Miguel Martini,
que determina aos hospitais
públicos realizarem cirur-
gia reparadora gratuita em
casos de lesões ou seqüelas
comprovadas pela apresen-
. tal;ão do boletim de ocor-
rência policial. Apresenta-
do sob a forma de substi-
tutivo, o parecer da Comis-
são, de autoria do deputa-
do Ricardo Duarte, incor-
porou duas mudanças: a
criação dos serviços de as-
sistência social e psicológi-
ca e de mecanismo de re-
gistro desses atendimentos,
para controle estatístico da
vi lência.

.• Repartíções públicas e ins-
tituições bancárias que pos-
suam portas equipadas com
detectores de metais podem
ser obrigadas a afixar avi-
so aos portadores de mar-
ca-passo. É o que prevê o
PL 708/2003, do deputado
Wanderley Ávila, cujo pa-
re.::er favorável foi aprova-
do pela Comissão. De acor-
do com o relator, deputado
Célio Moreira, o marca-
passo possui um sistema
eletromagnético que pode
se bloqueado com a inter-
ferência externa de detec-
tores de metais e dispositi-
vos anti-furtos, oferecendo
risco ao portador.

.• As concessionárias de ser-
vi,;o público de saneamen-
to básico terão que implan-
tar sistemas de tratamento

I0,8 milhões e funcionava com
apenas 80 de seus 150 leitos. A
Comissão recebeu, ainda, represen-
tantes dos hospitais universitários
de Minas Gerais, também
endividados e com capacidade de
atendimento prejudicada.

Os parlamentares verificaram
que uma das principais razões para
a crise generalizada que atinge o
sistema hospitalar em Minas é a
baixa remuneração oferecida pelo
SUS, cujas tabelas não são reajusta-
das há muitos anos.

O deputado Carlos Pimenta
destacou que a criação, pelo gover-
no estadual, de mecanismos de
socorro aos hospitais, como o "Pró-
Hosp", é um passo importante, mas
ainda insuficiente. "A situação
complicou-se no ano passado, com o
calote que o governo passado deu
nos hospitais privados e filantrópi-
cos, com o não-pagamento dos
convênios assinados com mais de
300 municípios". Já a deputada Jê
Moraes pregou a união entre as três
esferas de poder para a solução da
crise da saúde.

Frente para
defender a saúde

Como um dos resultados da audiên-
cia pública, foi instalada a Frente Parla-
mentar da Saúde, composta por 44 par-
lamentares, sob a coordenação do depu-
tado Fahim Sawan, vice-presidente da
Comissão de Saúde. O objetivo é cobrar
do governo do Estado medidas para ga-
rantir o acesso da população a todos os
serviços públicos de saúde.A Frente pre-
tende promover audiências públicas para
discutir a universalização do acesso ao
SUS, a importância do programa de saú-
de da família e a regionalização dos ser-o
viços de saúde, com a criação de centrais
de leitos e de marcação de consultas em
todas as regiões do Estado, além de tra-
balhar para garantir o cumprimento da
Emenda Constitucional 29.

Audiências e visitas buscam
soluções para crise em hospitais
Preocupada com as dificuldades

financeiras e operacionais enfrentadas
por hospitais que atendem pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) em
Minas Gerais, a Comissão de Saúde
realizou diversas audiências e visitas
para discutir soluções para o proble-
ma. Os deputados verificaram a crise
do sistema hospitalar de Ituiutaba,
Conselheiro Lafaiete e Ubá, debate-
ram as dificuldades da Santa Casa de
Misericórdia e do Hospital da Baleia,
dois dos mais importantes hospitais de
Belo Horizonte, e visitaram o Hospi-
tal São Francisco, no bairro Colégio
Batista, também na capital, que
chegou a amargar uma dívida de R$
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A baixa remuneração
dos serviços pelo SUS
foi uma das causas
apontadas para a crise
dos hospitais

primento da emenda. Ele citou, por
exemplo, que R$ 2,1 bilhões estão
comprometidos com o Governo Federal,
para mamortização de juros e encargos
da dívida. "Se ficarmos inadimplentes,
significa que teremos verbas retidas pelo
governo federal", explicou.

Já a promotora de Justiça Josely
Ramos Pontes acusou o governo de
incluir, no orçamento da saúde para
2004, ações que não são de competência
da Secretaria de Saúde, como
licenciamento ambiental, obras de
saneamento básico e tratamento de
esgoto.

A redução de recursos para a saúde agrava problemas como o da Aids. cujo
crescimento em Minas foi debatido pelos deputados

PL cria banco de
dados sobre câncer

A criação do Sistema Estadual de Re-
gistro de Câncer (Sirecan) está prevista no
PL 878/2003, do deputado Mauro Lobo,
que obriga o Estado a coletar e organizar
os dados de casos de tumores malignos de-
tectados.

Segundo o deputado Fahim Sawan,
relator da matéria na Comissão, os regis-
tros sobre o câncer ainda são bastante fa-
lhos e não retratam a realidade da incidên-
cia da doença no país. "O registro ajuda
a pesquisar as causas da doença e a pla-
nejar e monitorar as estratégias de controle
da enfermidade e a identificar prioridades
na saúde pública", explica.

Deputados e autoridades do governo
estadual comprometeram-se a trabalhar
pelo cumprimento da Emenda à Consti-
tuição Federal nO29, de 2000, que
assegura a aplicação de 8,87% das
receitas orçamentárias na área da saúde,
durante a audiência pública realizada
pela Comissão, no dia 30 de outubro.

Um dos presentes à audiência, o
secretário estadual de Saúde, Marcus
Pestana, admitiu que, apesar do cresci-
mento dos investimentos do Estado em
Saúde - a expectativa era de que eles
passariam de R$ 580 milhões, em 2003,
para R$ 813,4 milhões, em 2004 - os
recursos destinados ao setor são insufici-
entes para garantir o cumprimento da
Emenda 29.

O deputado Chico Simões questionou
a desobediência à Emenda 29. "Trata-se
de uma obrigação legal, inegociável",
enfatizou. Ele criticou o Tribunal de
Contas do Estado e a própria Assem-
bléia, que aprovaram as contas do
governador Itamar Franco, mesmo
constatando que a verba para a saúde não
foi aplicada como deveria.

O secretário adjunto da Fazenda,
Simão Cirineu Dias, apresentou gráficos
e tabelas para mostrar que 93% das
receitas líquidas do Estado têm suas
despesas obrigatoriamente vinculadas, ou
seja, não podem ser remanejadas para
outras áreas, para justificar o não cum-

A aplicação
da Emenda
29 foi
considerada
"inegociável"
pelos
parlamenta-
res mineiros
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Um balanço
positivo
As comissões

temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
proposições de lei.

A tramitação dos
projetos e de outras
proposições citadas
neste documento
pode ser consultada
no site da Assembléia:
www.almg.gov.br

Avanço da Aids
em Minas preocupa
os especialistas

A Comissão reuniu, no dia 4 de
dezembro, especialistas e militantes da
luta contra a Aids para discutir o
aumento da incidência da doença no
Estado - principalmente no interior-
e as políticas de atendimento aos
portadores do vírus HIV. "Em
dezembro de 2002, 514 municípios
apresentavam casos da doença, hoje,
esse número aumentou para mais de
560. Precisamos levar ajuda para o
interior", defendeu a coordenadora de
DST/Aids da Secretaria de Estado da
Saúde, Maria Tereza da Costa
Oliveira.

Os deputados Ricardo Duarte e
Neider Moreira ressaltaram a
necessidade de interiorizar o
atendimento aos portadores do vírus
HIV. "A política de saúde foi, nas
últimas décadas, centralizada na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Só agora está sendo
ampliada", analisou o deputado
Moreira. Segundo ele, é importante
que cada microrregião ofereça pelo
menos o atendimento básico, além de
promover a notificação dos casos
detectados. Para o deputado Carlos
Pimenta, um dos fatores que
contribuem para a incidência da
doença é a desinformação dos
adolescentes sobre a prevenção. "É
preciso que o Estado amplie suas
ações. As pessoas não sabem que as
campanhas existem", destacou.

Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei
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