
tivos, prestan-
do atendimen-
to gratuito no
setor de saú-
de. Terá auto-
nomiatécnica,
administrati-
va e financei-
ra e integrará
a administra-
ção indireta. O
primeiro pas-

atendimento
do setor, com
a municipali-
zação da ges-
tão. Com o
fim do reces-
so parlamen-
tar, o Semur
está nova-
mente em dis-
cussão na As-
sembléia.

Legislatura começa comprojeto polêmico
Criação do Semur traz discussão da área de saúde para a Assembléia Legislativa

Semur. Para quase todos os minei-
ros, essa sigla, que pode parecer um
nome, a princípio não quer dizer nada.
Mas essas cinco letras representam atu-
almente uma polêmica entre o governo de
Minas e os representantes da sociedade
civil, contrários ao projeto do Executivo
- apresentado em dezembro do ano pas-
sado e em tramitação na Assembléia Le-
gislativa—que cria o Sistema Estadual de
Medicina de Urgência (Semur), sob a
justificativa de melhorara qualidade dos
serviços prestados à população.

A proposta prevê que o Semur fun-
cionará como serviço social autônomo,
com regime jurídico de direito privado,
sem fins lucra-

so para o seu funcionamento é o desmem-
bramento do Hospital João XXIII - o
pronto-socorro de Belo Horizonte - da
Fundação Hospitalar do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhemig). Ele será a unidade
central do sistema.

O projeto, apresentado pelo então
governador Hélio Garcia, deveria ser
aprovado ainda no ano passado, por tra-
mitar em regime de urgência. Mas um
acordo de lideranças, proposto pela ban-
cada do PT, garantiu a aprovação da
proposta apenas em primeiro turno. An-
tes da votação em segundo turno, ficou
acertado que haverá uma maior discus-
são com representantes do setor de
saúde.

Os pareceres das comissões temáti-
cas da Assembléia Legislativa foram fa-

voráveis à criação do Semur. O relatório
da Comissão de Saúde e Ação Social
salienta que o sistema traz como inova-
ção ouso de práticas modernas de admi-
nistração. Entretanto, o Conselho Esta-
dual de Saúde, presidido pelo secretário
da Saúde de Minas, José Rafael Guerra,
não pensa desta forma e, no último dia 6,
resolveu pedir ao governador Eduardo
Azeredo a retirada da proposta de trami-
tação. Voto vencido na reunião, Guerra
pretende apresentar emendas ao projeto
do governo.

O diretor do Sind-Saúde e 1°-secre-
tário da Mesa Diretora do Conselho Es-
tadual de Saúde, Renato Barros, afirma
que o projeto contraria a legislação que
criou o Sistema único de Saúde (SUS),
cuja principal característica é a descen-

tralização do


