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EDITORIAL
O Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/
MG) com o intuito de criar uma ligação 
informativa entre todos os Gestores de 
Saúde do Estado elaborou este BOLETIM 
para publicar os diversos trabalhos 
propostos e executados 
com transparência, coerência, efetividade 
e integração com os gestores mineiros, 
honrando os compromissos da Diretoria 
do Biênio 2017/2019. 

Apresentaremos uma síntese dos 
trabalhos desenvolvidos até o momento, 
entre mudanças na estrutura da instituição, 
reuniões, seminários, eventos e cursos que 
foram essenciais para a atual gestão ampliar 
a divulgação COSEMS/MG, fortalecendo 
a atuação do gestor nos municípios, além 
de consolidar o papel representativo da 
Instituição na luta pela Saúde Pública e em 
defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em Minas Gerais.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 
DIRETORIA DO BIÊNIO 2017/2019
Com a proposta de realizar uma nova forma de 
trabalho dentro do COSEMS/MG, a Diretoria se 
apropriou da capilaridade que a instituição possui 
nos territórios através dos 28 presidentes regionais 
e apoiadores para compartilhar ideias e decisões 
que refletem o empoderamento e fortalecimento 
das regiões onde presidência, diretoria e gestores 
de saúde tenham voz ativa e autonomia para propor 
ações, concretizando o anseio dos secretários 
de saúde de participarem das deliberações da 
instituição reafirmando o compromisso com todas as 
regiões do Estado. 

Atualmente as decisões colegiadas são discutidas 
com embates necessários entre os membros, para a 
construção de um COSEMS forte que discuta com 
propriedade, ética e respeito junto a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) e Ministério 
da Saúde as politicas públicas que serão implantadas 
em Minas Gerais.

O empoderamento dos presidentes junto aos 
seus apoiadores e diretoria foi uma meta traçada 
e respeitada durante a gestão do COSEMS que 
trabalha de forma democrática ouvindo e acolhendo 
a opinião de todos, para fortalecer o nível central e 
os territórios em Minas Gerais pra que seja possível 
fazer uma politica pública de saúde com qualidade 
para o povo mineiro.  

Para concretizar a participação ativa entre presidência, 
diretoria, gestores e funcionários da instituição, 
foi realizada uma Reunião de Planejamento e 
Alinhamento para o Biênio 2017/2019, durante 
dois dias em um Hotel Fazenda da região, onde foi 
construído um importante instrumento que registrou 
as temáticas centrais, plano de governo, ações 
indicadas em grupo, previsão e memória das ações 
que compõem os custos, definindo as prioridades e 
diretrizes que foram desenvolvidas e concretizadas 
ao longo da gestão. 



Buscando alinhar as expectativas dos gestores 
em relação às ações da entidade e a realidade 
econômico/financeira que também atinge o 
COSEMS/MG, a Diretoria do Biênio 2017/2019 
realizou uma iniciativa inédita na história da 
Instituição, criando um planejamento financeiro 
onde foram apresentados números e alternativas 
para viabilização das sugestões de melhorias, 
além da busca para manter e melhorar os serviços 
com equilíbrio financeiro procurando fontes de 
arrecadação, como patrocínios e novos convênios.

Houve uma profunda reestruturação organizacional 
dos setores que compõem a estrutura administrativa 
do COSEMS/MG, abrangendo as áreas de 
Recursos Humanos, Compras, Contabilidade, 
Patrimônio e Financeiro, revisão das normas de 
funcionamento dos setores; implantação de novos 
controles internos e rotinas de trabalho visando 
maior controle, segurança e transparência na 
aplicação dos recursos financeiros; capacitação 
de pessoal para operacionalização do sistema 
informatizado e execução dos processos de 
trabalho de cada área; regularização dos serviços 
contábeis e solução de pendências de atualização 

de registros e obrigações, junto aos órgãos 
fiscalizadores. Vale ressaltar que havia pendências 
de obrigações e registros do COSEMS/MG junto 
aos órgãos fiscalizadores desde 2014, que foram 
devidamente tratadas e resolvidas, em especial 
junto à Prefeitura de Belo Horizonte.

Priorizando o compromisso da Diretoria atual, 
também foi instituída a implantação de um sistema 
informatizado e integrado, nomeado como Portal 
da Transparência do COSEMS, disponibilizado no 

site: http://cosemsmg.portaltp.com.br.

Este instrumento de transparência da gestão 
permite que todos tenham acesso de forma 
clara e objetiva sobre a aplicação dos recursos 
financeiros do Conselho, como gastos com os 
salários dos colaboradores, compras, seminários, 
atas de aprovação do Conselho Fiscal entre outros 
documentos que dão visibilidade da gestão 
profissional da Instituição.  Este instrumento de 
controle e transparência é atualizado e administrado 
para viabilizar as tomadas de decisões dentro da 
realidade financeira da instituição.

RESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 
DO COSEMS/MG

Priorizando a lisura da gestão financeira do 
COSEMS/MG, a Diretoria do Biênio 2017/2019 
fez alterações profundas na forma de prestação 
de contas da instituição.

O Conselho Fiscal atua de forma totalmente 
autônoma à diretoria do COSEMS/MG, com 
grande comprometimento e responsabilidade 
sobre o acesso das informações relativas à 
prestação de contas, por isso, são realizadas 
reuniões quadrimestrais que contam com a 
presença dos responsáveis pela contabilidade e 
pelo setor financeiro do COSEMS para explicar 
alguns temas pontuais, com apresentações de 
relatórios físico/financeiro onde são detalhadas 
todas as receitas e despesas, mês a mês, 
explicitando os valores recebidos pela instituição e 
todos os gastos realizados no exercício, feitos com 
competência e perícia facilitando uma minuciosa 
e criteriosa análise de todas as informações que 
são solicitadas pelo Conselho.

O Conselho Fiscal eleito é formado pelo Secretário 
Municipal de Saúde de Coração de Jesus, 
Edinardo Rodrigues Lopes, Secretário Municipal 
de Saúde do município de Alvorada de Minas, 
Danílio Clessio Ferreira, Secretário Municipal de 
Saúde de Patis, Sandro Alex Pereira dos Santos, 
Secretário Municipal de Saúde de São Geraldo, 
Felício Rodrigues da Silva, Secretária Municipal de 
Saúde de Coqueiral, Rafaela Gama Reis Marques, 
Secretária Municipal de Saúde de Indaiabira, Ana 
Soares de Melo Cardoso, Secretária Municipal de 
Saúde de Divisa Alegre, Mislene Targino Remigio 
e o Secretário Municipal de Saúde de Grão Mogol, 
Eugenio Pacelli Pereira.  



Desde o início de sua gestão, a Diretoria do Biênio 
2017/2019 vem desempenhando um importante 
papel de restruturação administrativa, financeira e 
contábil do COSEMS/MG, mas além dos números, 
também houve a preocupação de atender uma 
solicitação antiga dos gestores e da diretoria de 
implantar o Plano de Cargos Carreiras e Salários 
(PCCS) do COSEMS/MG, com o intuito de garantir 
clareza das atribuições, atividades desenvolvidas, 
jornada e direitos trabalhistas dos apoiadores 
descentralizados e colaboradores que atuam no 
nível central da instituição.

A equipe técnica e administrativa do COSEMS/
MG desenvolvem um trabalho extremamente 
importante ao cumprir a missão de dar apoio 
e suporte técnico aos 853 gestores municipais 
de saúde do Estado, exercendo um papel 
fundamental para todas as discussões e avanços 
que o COSEMS/MG conquistou no SUS 
nos últimos anos com o apoio técnico e dos 
territórios regionais, através do site, fóruns de 
debate, reuniões temáticas, câmaras técnicas, 
palestras, cursos e outros trabalhos que têm sido 
extremamente importantes para o avanço e o 
fortalecimento da Saúde Pública em Minas Gerais.

A implantação do PCCS no COSEMS/MG é 
um dos grandes pilares da gestão e está sendo 
construído por uma equipe especializada que 
atende grandes empresas em Minas Gerais, com a 
finalidade de desenvolver um trabalho de ajustar 
os objetivos estratégicos da instituição, realizando 
uma profunda análise na estrutura de cargos e 
funções para instituir regras para a administração 
salarial e estabelecer parâmetros técnicos e justos 
para a remuneração dos colaboradores, para que 
eles tenham todos os seus direitos e benefícios 
resguardados, bem como critérios definidos para 
o desempenho de suas funções e deveres.

PCCS 
(PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E SALÁRIOS)

O Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde de Minas Gerais tem fomentado aos 
municípios a formalização de TERMO DE 
COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS, 
conforme permite a Lei Complementar nº 
141/2012, para compra de serviços de saúde 
de forma a complementar a rede de serviços 
de saúde existentes e otimizar os valores já 
recebidos pela via federal, programados na 
PPI/MG, e os recursos próprios já alocados.

Art. 21.  Os Estados e os Municípios que 
estabelecerem consórcios ou outras formas legais 
de cooperativismo, para a execução conjunta 
de ações e serviços de saúde e cumprimento 
da diretriz constitucional de regionalização e 
hierarquização da rede de serviços, poderão 
remanejar entre si parcelas dos recursos dos 
Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas 
próprias como de transferências obrigatórias, 
que serão administradas segundo modalidade 
gerencial pactuada pelos entes envolvidos. 

Esta estratégia  conta com o apoio da 
Associação Mineira de Municípios, Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e da 
Federação das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos de Minas Gerais.

TERMO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL PARA A 

OTIMIZAÇÃO DE 
RECURSOS DO SUS 



Reiterando o comprometimento do COSEMS/MG 
com a saúde dos mineiros, a presidência, diretoria 
executiva, assessoria técnica, assessoria jurídica 
e apoiadores, percorrem todas as regiões do 
Estado em diversas reuniões, cursos e seminários, 
para discorrer sobre os principais problemas 
enfrentados na saúde pública pelos municípios 
mineiros, com o intuito de criar soluções efetivas 
para aprimorar a saúde da população.

Também é realizada a apuração periódica 
da dívida estadual para com os municípios, a 
disponibilização do modelo de minuta para 
impetrar ação judicial, a participação da instituição 
em Audiências Públicas sobre o tema, a cobrança 
insistente sobre a quitação da dívida nas reuniões 
bipartite, a participação ativa nas reuniões da 
Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, 
além de apoiar o Projeto de Lei nº 4.241/17, que 
limita a 15% as despesas empenhadas e liquidadas 

O COSEMS conta com a adesão dos 
853 municípios mineiros oferecendo 
informação, apoio e subsídio para as 
decisões dos gestores municipais de saúde 
em tudo o que se refere ao Sistema Único 
de Saúde.  

A Capilaridade da instituição se dá por 
meio das 28 regionais de saúde do 
Estado de Minas Gerais. O Presidente 
Regional, Diretoria Executiva Regional, 
Secretários Municipais de Saúde de cada 
região de abrangência e apoiadores, 
realizam reuniões mensais com o intuito 
de trocar informações, elaborar e propor 
estratégias e ações que contribuam para 
melhorar efetivamente a saúde pública 
dos mineiros e levar estas sugestões ao 
COSEMS Estadual. Também é realizado um 
debate preparatório para a participação 
dos gestores na reunião da Comissão 
Intergestora Bipartite Regional, focado nos 
temas que serão abordados nas Câmaras 
Técnicas Regionais.

ORGANIZAÇÃO REGIONAL

inscritas em Restos a Pagar.
Além da presença maciça dos membros da 
instituição nos eventos, os 28 COSEMS Regionais 
realizam uma reunião mensal para debater sobre 
propostas de políticas de saúde de cada região, 
que posteriormente serão apresentadas a Regional 
de Saúde do Governo do Estado, na chamada 
Comissão Intergestora Regional (CIR), com ampla 
participação dos gestores de saúde para definir as 
diretrizes que poderão ser implantadas naquela 
região em conjunto com o Governo. 

Após a elaboração das diretrizes na CIR, elas são 
submetidas às câmaras técnicas e podem se tornar 
políticas de saúde estaduais, que serão tratadas 
e consolidadas na reunião do COSEMS/MG e na 
Comissão Intergestores Bipartite do Estado de 
Minas Gerais (CIB-SUS/MG).
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A Diretoria do Biênio 2017/2019 passou por um grave 
problema financeiro no início da gestão, mesmo com 
um convênio em vigor entre a Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais (SES) e o COSEMS/MG, os 
recursos financeiros que seriam destinados à instituição 
foram suspensos, o que levou a interrupção de 
pagamentos de auxilio deslocamento e alimentação, 
para que os gestores pudessem se deslocar até os locais 
das reuniões de Comissão Intergestora Regional (CIR) e 
Comissões Regionais Ampliadas (CIRA) do Estado.

Neste cenário, a Diretoria do COSEMS precisou se 
reinventar e criar novas estratégias de captação de 
recursos como a parceria com empresas privadas e 
adequação da Tabela de contribuição do CONASEMS, 
para restabelecer o equilíbrio financeiro da instituição 
e voltar a financiar adequadamente os gestores, 
apoiadores, representantes da Câmara Técnica e 
Comissões Temáticas, garantindo a representação dos 
territórios nas comissões e nas discussões do Nível 
Central, nas reuniões de COSEMS, Diretoria e CIB-SUS/
MG representando o desejo das regiões de fortalecer o 
amplo debate sobre o SUS de Minas Gerais.

A captação de recursos também possibilitou que o 
COSEMS/MG realizasse estratégias e ações como a 
viabilização do transporte, hospedagem e alimentação 
dos gestores, diretoria, apoiadores e colaboradores em 
1.294 oportunidades nos últimos dois anos, sendo elas 
15 encontros dos apoiadores, 17 reuniões de diretoria 

e COSEMS Estadual, 646 reuniões entre COSEMS 
Regional, CIR e CIRA, 340 reuniões de Comissão, 31 
reuniões de Comissão Temática, dois Congressos 
Nacionais de Saúde, 46 reuniões de acolhimento, 
seis reuniões de Conselho Fiscal, 74 encontros de 
Treinamento/Capacitação, Seminário dos 30 Anos do 
SUS: “O SUS contado por mineiros – O protagonismo 
dos Municípios”, o Seminário de Planejamento do 
COSEMS/MG a Luz do Projeto de Montes Claros, além 
de outros 116 eventos.

O COSEMS/MG também realizou o custeio para o 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde, tanto em Brasília em 2017 como em Belém do 
Pará em 2018, e a realização do “Cantinho Mineiro” 
e posteriormente a “Cozinha Mineira”, estratégias e 
ações importantes para estreitar relações e elevar o 
conhecimento dos gestores dando visibilidade às 
Mostras com as Experiências Exitosas dos municípios 
mineiros, premiando com mil reais 13 experiências 
(uma por região ampliada de saúde)  possibilitando 
compartilhar ideias e experiências com todos os gestores 
do Brasil. 

O Presidente Eduardo Luiz da Silva iniciou uma conversa 
com a nova direção da SES para viabilizar o pagamento 
dos convênios ao COSEMS/MG, dentro das limitações 
financeiras do Estado para fortalecer cada vez mais as 
ações e estratégias nas instâncias de discussão de Minas 
Gerais.

NENHUM CONVÊNIO COM A SES

Cumprindo os objetivos estatutários da instituição de 
representar os interesses dos municípios mineiros com 
ações que possam beneficiar a saúde da população, 
o COSEMS/MG, representado pelo Presidente e 
Secretário Municipal de Saúde de Taiobeiras, Eduardo 
Luiz da Silva e o Vice-Presidente e Secretário Municipal 
de Saúde de Santana da Vargem, Hermógenes Vaneli, 
se reuniram em dezembro de 2018, com o até então 
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, 
Wagner Eduardo Ferreira para discorrer sobre as 
prioridades para a gestão da saúde no Estado, que de 
acordo com o COSEMS/MG, devem ser tratados com 
caráter de urgência para garantir uma saúde pública 
efetiva que atenda aos anseios do povo mineiro no 
quadriênio 2019/2022.

Entre os assuntos tratados, foi pedido que o novo 
governo apresentasse uma metodologia para a 
quitação da dívida, mostrando transparência e 
possibilitando o planejamento dos municípios, com 
apresentação de cronograma de pagamentos; A 
efetivação das Pactuações de Comissões Intergestores 
Bipartite (CIB), resgatando a credibilidade da Instância 
Máxima de pactuação do SUS em Minas Gerais; A 

gestão do Fundo Estadual de Saúde seja a do gestor 
da SES/MG, fazendo cumprir a Lei 8080/90 garantindo 
que todos os recursos federais e estaduais destinados 
a Ações e Serviços Públicos de Saúde aprovados 
no Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais sejam 
movimentados pelo Fundo Estadual de Saúde 
ordenado pelo gestor da SES/MG; Apoio ao projeto 
de Lei n°4.241/17 que limita em 15% as despesas 
empenhadas e liquidadas, inscritas em restos a 
pagar garantindo a aplicação efetiva dos recursos do 
orçamento da área da saúde e o Cumprimento com 
os principais objetivos levantados como prioritários a 
serem “enfrentados” para garantir a melhoria da saúde 
dos mineiros.

COSEMS/MG SE REÚNE COM SECRETÁRIO DE ESTADO 
DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



Diante do difícil cenário econômico do Estado, a 
Diretoria do Biênio 2017/2019 busca alternativas 
para a captação de recursos que possibilitem a 
realização das ações propostas pela instituição. A 
estratégia utilizada pela gestão nos anos de 2017 e 
2018 para conseguir realizar eventos importantes, foi 
à publicação de editais de patrocínio que resultaram 
em parcerias positivas com empresas privadas que 
possibilitaram a realização do stand do “Cantinho 
Mineiro” em 2017 e da “Cozinha Mineira” no ano 
de 2018, no Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS) e auxiliou na 
realização do Seminário: “O SUS CONTADO POR 
MINEIROS – O PROTAGONISMO DOS MUNICÍPIOS”, 
em agosto de 2018.

 Devido a importante ajuda financeira desses 
parceiros, em janeiro de 2019, o COSEMS/MG 
realizou uma ampla divulgação do “Edital de 
Captação Permanente de Patrocínio–Exercício 

2019/2020”, através do site: www.cosemsmg.org.br  
e do envio para mais de 490 empresas credenciadas.

O objetivo do Edital de Captação que abrange os anos 
de 2019 e 2020 é manter o financiamento adequado 
de transporte, hospedagem e alimentação da 
diretoria, gestores municipais de saúde, apoiadores 
e colaboradores da instituição, para a realização da 
Reunião Ordinária Mensal do COSEMS Estadual, 
Reunião Mensal de COSEMS Regional, Seminário 
Regional e Seminário Estadual do COSEMS/MG, e a 
participação no Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, mantendo o compromisso 
do COSEMS/MG de auxiliar os municípios mineiros 
promovendo diversos momentos de troca de 
experiências e informações com discussões dos 
principais temas que permeiam e impactam 
diretamente o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde.

Em uma parceria entre o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/
MG), Colegiado dos Secretários Executivos dos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas 
Gerais /Agência de Políticas Pública (COSECS/MG/
APP) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES) foi realizado o Curso de Capacitação 
– Inserção dos dados assistenciais dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde no SIA/SUS.

O curso foi realizado em dezembro de 2018 em 
Belo Horizonte, como forma de contribuir para 
a implementação da alimentação da produção 
assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial 
– SIA/SUS pelos Consórcios Intermunicipais de 
Saúde do Estado de Minas Gerais, de acordo com a 
Resolução SES/MG n°5.819 de 19 de julho de 2017.

O Presidente do COSEMS/MG e Secretário Municipal 
de Saúde de Taiobeiras, Eduardo Luiz da Silva relatou 
sobre a importância de discutir sobre os Consórcios 
no Estado de Minas Gerais, ressaltando a seriedade 
da parceria entre as instituições que tendem a se 
fortalecer com grandes contribuições nos territórios 
na parte assistencial, aliando questões sobre o Plano 

CURSO DE CAPACITAÇÃO: INSERÇÃO DOS DADOS ASSISTENCIAIS 
DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE NO SIA/SUS

Diretor de Regionalização (PDR), para potencializar 
os Consórcios de Saúde que são um importante 
instrumento de gestão e assistência nos territórios 
mineiros. “Nosso Estado tem uma expertise em 
Consórcios e não podemos perder isto, o COSEMS 
e o COSECS trabalharão em parceria para fortalecer 
cada vez mais o Sistema Único de Saúde (SUS), em 
Minas Gerais”, ressaltou o Presidente Eduardo.



PRÊMIO COSEMS EM AÇÃO
O Prêmio COSEMS em Ação é uma iniciativa que 
completou dez anos em 2018 com o intuito de mobilizar 
as regiões do Estado de Minas Gerais e contemplar os 
COSEMS Regionais cujos representantes se empenharam 
em desenvolver atividades visando à melhoria da 
qualidade da participação dos gestores na proposição de 
políticas públicas no SUS/MG. 

O prêmio almeja incentivar e valorizar os trabalhos 
desenvolvidos pelos COSEMS Regionais aumentando 

a capacidade de aglutinação dos municípios sob sua 
jurisdição promovendo uma discussão das políticas 
estaduais de saúde no contexto regional, incentivando 
a capacidade das regionais de criarem propostas para 
discussão no nível central, acelerar a disseminação das 
informações, proporcionar maior interlocução com o 
Escritório Central, além de aumentar o comparecimento 
nas reuniões ordinárias mensais do COSEMS/MG.

O Projeto Apoiador foi criado em 2009 para dar suporte 
à gestão municipal e regional com base nas diretrizes 
do Pacto pela Saúde e se transformou em um grande 
avanço na consolidação do SUS de Minas Gerais, hoje 
intitulado Ação Institucional de Apoio. São 22 (vinte 
e dois) apoiadores que atuam nas 77 (setenta e sete) 
regiões de saúde do Estado diretamente ligadas aos 
presidentes regionais, mobilizando as 28 regionais de 
saúde do COSEMS com informações importantes ao 
gestor municipal, contribuindo para o fortalecimento do 
COSEMS Regional promovendo a discussão regional de 
políticas de saúde que atendam aos anseios da região 
levando às instâncias gestoras de pactuação a real 
necessidade de cada município.

Os Apoiadores Regionais atuam nos territórios junto aos 
municípios com estratégias de visita para acolher novos 
gestores municipais, reforçando a profissionalização da 
equipe do COSEMS preparada para subsidiar os gestores 

na tomada de decisões, aproximando a instituição da 
realidade municipal, além de divulgar ações inovadoras e 
exitosas dos municípios na organização do SUS.
Buscando cada vez mais restaurar o princípio de promover 
a qualificação da gestão descentralizada do Sistema Único 
de Saúde, a Diretoria do Biênio 2017/2019 priorizou um 
processo constante de capacitação dos apoiadores como 
ponto fundamental para o fortalecimento da estratégia 
de apoio nos municípios mineiros.

Com o foco voltado para a educação permanente, 
apoiados pelo Projeto Nacional do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, os apoiadores desenvolvem habilidades 
no território para desempenhar um trabalho eficaz com 
a segurança necessária para disseminar informações 
provocando a devida mobilização dos gestores 
municipais, realizando ações de fortalecimento da gestão 
em cada região com processos exitosos de apoio regional 
e representação institucional dos COSEMS Regionais.

AÇÃO INSTITUCIONAL DE APOIO DO COSEMS/MG

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado 
de Minas Gerais (COSEMS/MG) criou em 2012, o curso de 
capacitação: De Repente... Gestor! Um curso presencial em 
Belo Horizonte ministrado para auxiliar os novos secretários 
municipais de saúde a fazerem uma gestão de qualidade no 
SUS Municipal, abordando em 24 horas as diretrizes, políticas 
e princípios do SUS. 

Os temas abordados durante o curso são: Sistema Único 
de Saúde, Financiamento da Saúde, Atenção Primária e 
Promoção a Saúde, Redes de Atenção à Saúde, Média 
e Alta complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica, Planejamento em saúde (instrumentos de 
gestão), Gestão do Trabalho e da Educação, Regulação, 
Judicialização e Legislações.

Pensando em uma proposta para lidar com os assuntos 
complexos e atuais do SUS e abordando os temas acima 
citados, a diretoria da Instituição resolveu inovar e a partir 
de 2019 os gestores terão a oportunidade de participar 
de um novo curso, que está sendo pensado e elaborado 
por gestores membros da diretoria do COSEMS/MG. O 
objetivo é capacitar os novos gestores, para que eles tenham 

embasamento para a execução das Políticas Públicas de 
Saúde nos municípios e regiões. O curso contará com aula 
expositiva e dialogada promovendo debates sobre os 
temas trabalhados incentivando a participação com dúvidas 
pertinentes aos assuntos, além da apresentação e discussão 
das situações do cotidiano das Secretarias Municipais de 
Saúde. 

A metodologia ativa irá proporcionar ao gestor ser o principal 
agente do seu aprendizado, estimulando a crítica e a reflexão 
do processo de trabalho, visando desenvolver o perfil de 
competência do gestor do SUS nas áreas de Atenção à 
Saúde e Gestão em Saúde.



O COSEMS/MG em cumprimento ao Art. 2º do 
seu estatuto, por determinação de sua Diretoria 
Executiva, buscando uma política de transparência 
e acesso à informação, divulga os relatórios 
atualizados e detalhados do comprometimento 
financeiro do Estado em relação aos munícipios 
mineiros.

Estão disponibilizados no site: www.cosemsmg.
org.br, dois relatórios: um deles refere-se à dívida 
que compromete o orçamento de 2018. E o outro 
sobre as dívidas contraídas pelo governo estadual 
até 31/12/2017, que estão consolidadas no 

Relatório referente aos restos a pagar. Para cada 
relatório há uma versão para os municípios, para o 
Estado e por COSEMS Regional.

O COSEMS/MG tem trabalhado no monitoramento 
e detalhamento da dívida para que os prefeitos 
e gestores municipais de saúde tenham acesso 
à informação e possam acompanhar os dados 
atualizados e assim, buscar estratégias para a 
regularização do pagamento, cumprindo as 
pactuações da CIB, bem como organizar os 
orçamentos municipais e assim proteger a saúde 
de sua população.

Na década de 70, a cidade de Montes Claros foi 
tomada por um movimento que reuniu diversas 
autoridades, profissionais de saúde e lideranças 
comunitárias, que lutaram por um ideal: um sistema 
de saúde público que fosse universal e integral. Em 
1988 este sistema foi sagrado pela Constituição 
Federal, como o Sistema Único de Saúde (SUS).

Este cenário tão emblemático foi palco para o 
último evento do ano de 2018, o Seminário de 
Planejamento do COSEMS/MG a Luz do Projeto de 
Montes Claros com o intuito de resgatar o embrião 

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO COSEMS/MG A 
LUZ DO PROJETO DE MONTES CLAROS

do SUS, com novas propostas e ideias sugeridas 
pelos palestrantes que legitimaram a construção 
da Carta de Montes Claros de 2018 intitulada: 
“MOBILIZA SAÚDE”. 

Neste documento foi descrito um conjunto de 
ações que poderão orientar a Política de Saúde 
do Governo de Minas Gerais como parte do 
compromisso com o povo mineiro para a transição 
e aprimoramento das políticas públicas de saúde, 
considerando o § 2º do Art. 14-B da Lei 8.080/90, 
que determina que os Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde (COSEMS) são reconhecidos 
como entidades que representam os entes 
municipais, no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde. 

A Carta “Mobiliza Saúde” sugere os caminhos 
a serem observados na defesa dos municípios, 
criando um novo capítulo da história, mantendo viva 
a chama de luta para que o SUS seja aprimorado, 
melhorado e que tenha financiamento adequado 
para atender dignamente a população de Minas 
Gerais.



Devido às diversas dúvidas levantadas pelos 
gestores municipais de saúde sobre a Execução 
Financeira e Orçamentária do SUS, a luz da 
Portaria GM/MS Nº 3.992 de 28 de dezembro 
de 2017, o COSEMS/MG se mobilizou e realizou 
nos 28 COSEMS Regionais um Seminário sobre 
a portaria, para levar um melhor entendimento 
sobre o que realmente mudou, os aspectos 
legais, a responsabilidade do gestor de saúde, da 
contabilidade e da secretaria de fazenda. 

As palestras foram ministradas abordando 
temas sobre os conceitos das áreas da Saúde, 
planejamento, Fundo, Unidade Orçamentária, 
Notas e Contratos, as mudanças, a classificação 
orçamentária e financeira sobre a Portaria N° 3.992, 
além da vinculação com os recursos da União.

O Presidente do COSEMS/MG e Secretário 
Municipal de Saúde de Taiobeiras, Eduardo 
Luiz da Silva esteve presente no I Seminário 
Mineiro de Judicialização da Saúde em Belo 
Horizonte, em abril de 2018. O evento teve como 
objetivo possibilitar uma maior compreensão 
do crescimento exponencial da judicialização na 
saúde e suas complexidades, bem como o impacto 
sobre a Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. 
A Judicialização é um tema importante a ser 
debatido, pois, se refere à falta de medicamentos 
e tratamentos de saúde para usuários que 
dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para o Presidente Eduardo a judicialização 
abre outra porta de acesso ao SUS, que acaba 
interferindo nos processos regulatórios com 

custos muitos elevados para os cofres públicos e 
os recursos que seriam utilizados para o coletivo 
acabam sendo destinados a um único caso, 
comprometendo vários procedimentos que 
beneficiariam um número maior de pessoas.

Na oportunidade, também foram debatidas e 
esclarecidas dúvidas sobre as regras do repasse 
estadual; movimentação entre contas, exceções 
do TAC; transferência para folha; transferência 
para pagamento prestador; pagamento TFD 
cheque; depósitos pelo FNS em conta errada; 
rendimentos de aplicações financeiras; fontes de 
recursos do Bloco, o monitoramento dos repasses 
do Fundo Nacional, entre outros.

Como desdobramento das oficinas o COSEMS/
MG contratou um profissional Contador para 
mediar às dúvidas formuladas no Fórum do 
COSEMS/MG para uniformizar os entendimentos 
afetos a gestão financeira e contábil do SUS.



O Vice-Presidente Hermógenes Vaneli representando 
o COSEMS/MG esteve em junho de 2018, no 
Departamento de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde (DAB/MS), em Brasília, para conversar com o 
Diretor do DAB/MS, Sr. João Salame Neto, sobre o 
repasse de recurso federal para obras de Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e Academias da Saúde  dos 
municípios mineiros. 

Mesmo com a falta de disponibilidade financeira do 
Ministério da Saúde para liberar o recurso necessário 
para este fim, o COSEMS/MG continua buscando a 
solução junto às outras autoridades do Ministério da 
Saúde.

COSEMS/MG SE REÚNE COM 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO 
BÁSICA DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE

O Presidente do COSEMS/MG e Secretário Municipal de 
Saúde de Taiobeiras, Eduardo Luiz da Silva esteve presente 
em diversas audiências públicas na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais em 2017 e 2018 e durante suas falas, 
apresentou slides sobre o desenvolvimento da dívida do 
Estado dos últimos anos com o SUS e afirmou que Minas 
Gerais está vivendo uma inversão do modelo assistencial 
de saúde proposto pelo ministério e referendado por todas 
as literaturas para os programas de saúde universal que era 
para ser feito no Brasil. 

Segundo o presidente, estão faltando discussões importantes 
como a da política hospitalar e sobre os recursos financeiros 
que não são repassados, o que compromete o debate de 
pontos importante como, por exemplo, o Pro-Hosp, que 
nas palavras do Sr. Eduardo se tornou inadequado para o 
financiamento dos hospitais, pois, não garante efetivamente 
a necessidade de cada região, de cada hospital.

O presidente cobrou os deputados sobre o projeto de 
lei 4241 de 2017 que tramita na ALMG, que propõe que 
o Estado possa investir os recursos de saúde e inscrever 
em restos a pagar apenas 15% do que foi programado no 
orçamento. “Este projeto precisa sair do papel e ser votado 
nesta casa para trazer a segurança do financiamento da 
saúde, e precisamos porque os municípios não conseguem 
mais suprir a carência e a falta de financiamento do Estado,” 
concluiu.

COSEMS/MG PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
MINAS GERAIS (ALMG) SOBRE A EVOLUÇÃO 
DA DÍVIDA ESTADUAL COM A SAÚDE

SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ARBOVIROSES

O Presidente do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/
MG) e Secretário Municipal de Saúde de Taiobeiras, 
Eduardo Luiz da Silva participou da mesa de 
abertura do Seminário Estadual sobre Arboviroses, 
em dezembro de 2018, realizado pela Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 
com o intuito de fazer uma retrospectiva sobre 
os casos de dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela nos últimos anos, além de debater sobre 
os futuros desafios para realizar ações efetivas de 
vigilância em todo o Estado.

O Presidente Eduardo advertiu sobre o quanto é 
fundamental que a população se envolva nestas 
ações para que aconteça um real combate ao 
Aedes. “Precisamos criar novas estratégias para 
enfrentar o Aedes, e para isso, é necessário 
que a população assuma de forma urgente a 
responsabilidade para cuidar da própria saúde. 
Se cada um fizer a sua parte no controle dos focos, 
teremos um grande avanço no enfrentamento da 
dengue, zika e chikungunya”, destacou. 



A Associação Mineira dos Municípios (AMM) realizou 
em junho de 2018 o 35° Congresso Mineiro de 
Municípios, com o tema: “Cidade: É aqui que eu vivo! 
O município é de todos!”. Em uma grande parceria 
entre AMM e o COSEMS/MG foi realizado dentro do 
Congresso, o “1° Seminário de Cooperação Municipal 
no Território Regional de Saúde” com palestras 
ministradas por membros da diretoria do COSEMS/
MG com o intuito de cumprir a missão institucional 
de desenvolver um debate para defender a luta pela 
autonomia dos municípios.

Dentre os assuntos abordados, houve um debate 
sobre a Cooperação Municipal nas áreas de 
Gestão, Assistência Farmacêutica e Qualificação 
da Judicialização, Gestão e Organização regional, 
Educação Permanente, Redes e Modelo de 
atenção – CIR – CIRA – Pactos e Apoios; Assistência 
Farmacêutica, Consorciamento, Regionalização, 
Ata de Registro de Preços; REMUNE e Modelo de 
Atenção, Cooperação Municipal na Média e Alta 
Complexidade Assistencial na Saúde, Assistência 
Ambulatorial de Média Complexidade, termos 
de cooperação; utilização e gestão da PPI, Ações 
Consorciadas na Assistência Ambulatorial de Média 
Complexidade, Ações do Ministério Público na 
Assistência Hospitalar, os desafios dos gestores nas 
Ações da Assistência Hospitalar, entre outros.

COSEMS/MG PRESENTE NO 
35° CONGRESSO MINEIRO 

DE MUNICÍPIOS

O COSEMS/MG subsidia a participação de diversos 
gestores municipais, técnicos, assessores e trabalhadores 
da saúde no Congresso Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde, onde agregam conhecimento por meio da 
participação em diversas palestras e momentos de trocas 
de experiências e informações que impactam diretamente 
no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 

O COSEMS/MG esteve presente nos últimos anos no 
Congresso e pensando em uma melhor maneira de 
receber os gestores e visitantes, reformulou sua estrutura 
e inovou com o stand intitulado: Cozinha Mineira. Este 
novo espaço possibilitou levar um pouquinho do Estado 
de Minas Gerais para todos os congressistas com comidas 
e bebidas típicas, além das apresentações das experiências 
exitosas dos municípios mineiros mostrando que 
mesmo com toda a dificuldade financeira que o Estado 
vem passando, os gestores seguem com determinação e 
compromisso, realizando projetos para melhoria da saúde 
da população, lutando por um SUS resolutivo para todos!



Em 1988, a Constituição Federal sagrou a saúde 
como “direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas 
que visam à redução do risco de doença e de 
outros agravos, possibilitando o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação”, este era o início do 
marco histórico, que hoje conhecemos como o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Pensando neste momento tão importante, o 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 
Minas Gerais (COSEMS/MG) realizou no mês de 
agosto de 2018, em Belo Horizonte, o Seminário: 
“O SUS contado por mineiros - O protagonismo 
dos Municípios”, que além de comemorar os 30 
anos da criação do SUS, se propôs a desenvolver 
durante os dois dias de evento importantes 
debates sobre o histórico, o momento atual e as 
perspectivas do SUS com palestras e homenagens 
para autoridades, sanitaristas e trabalhadores que 
se mobilizaram na luta por um SUS com mais 
acesso, resolutivo e equânime, buscando garantir 
políticas públicas de saúde com mais qualidade 
para a saúde da população.

Em 2018 o COSEMS/MG criou o prêmio “Minas Mostra 
SUS” com o intuito de propiciar o intercâmbio de 
experiências municipais bem sucedidas no Sistema 
Único de Saúde estimulando e fortalecendo ações dos 
municípios que inovam nas soluções visando à garantia 
do direito à saúde, além de promover um espaço para 
a troca de experiências e reflexões sobre a gestão e 
organização dos serviços públicos de saúde. 

Os gestores de saúde dos municípios mineiros 
que tiveram suas experiências exitosas premiadas 
foram custeados pelo COSEMS/MG com transporte, 
hospedagem e alimentação, para que eles pudessem 
apresentar seus trabalhos no stand do COSEMS/MG 
e na Mostra Aqui tem SUS 2018 do CONASEMS, no 
XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde, realizado em julho, no Belém do Pará. 

As experiências selecionadas também foram 
eternizadas na última edição da Revista do COSEMS/
MG: “Experiências Mineiras, Sabores e Vivências”, 
que retratou cada trabalho, valorizando e divulgando 
os esforços dos gestores mineiros para levar saúde 
pública de qualidade aos municípios. 

A premiação também envolveu a confecção de 
banners que ficaram expostos durante os dois dias 
do Seminário: “O SUS contado por mineiros – O 

1ª “MINAS MOSTRA SUS - 2018”

protagonismo dos Municípios” que posteriormente 
foram entregues aos gestores. 

Para finalizar a premiação da “1ª Minas Mostra SUS 
– 2018” foram selecionadas 13 (treze) trabalhos 
premiados com valor individual de R$1.000,00 (mil 
reais) que contemplaram todas as Regiões Ampliadas 
de Saúde que apresentaram as experiências. 



Em parceria entre Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-MG) e Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-MG) 
foi realizado em maio de 2018 em Belo Horizonte, 
o Encontro Estadual para fortalecimento de 
Atenção Básica. 

Foram dois dias de muitas atividades com técnicos 
do Ministério da Saúde que ministraram palestras 
e workshops sobre as estratégias do MS: na 
Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), 
o programa Requalifica-UBS, as especificidades 
do Consultório na Rua, as Práticas Integrativas e 
Complementares e Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família na Atenção Básica (NASF-AB). 

Além de debater sobre os temas de Promoção da 
Saúde; Equipes de Saúde da Família e processo 
de trabalho, Equidade em Saúde e Integração do 
processo de trabalho dos ACS e ACE, também 
foram abordadas novas estratégias para garantir 
que a Rede de Atenção a Saúde, seja cuidada de 
forma tripartite, colaborativa e ampliada.

ENCONTRO ESTADUAL PARA 
FORTALECIMENTO DE 

ATENÇÃO BÁSICA

O COSEMS/MG realizou em julho de 2018, o 
Seminário em Divinópolis com o objetivo de 
esclarecer e buscar apoio junto aos prefeitos, 
secretários de saúde e parlamentares que apoiam 
a região de Divinópolis, aprofundando a discussão 
entre o poder executivo e o poder legislativo na 
busca de alternativas para a regularização do 
financiamento estadual do SUS MG, produzindo 
reflexões e troca de experiências sobre o cenário 
atual.

O Presidente do COSEMS/MG e Secretário 
Municipal de Saúde de Taiobeiras, Eduardo Luiz 
da Silva apresentou o detalhamento da dívida 
estadual desde o ano de 2016, garantindo que os 
prefeitos e gestores municipais de saúde tenham 
acesso à informação e possam acompanhar a 
discussão de pagamento, bem como organizar 
os orçamentos municipais e proteger a saúde de 
seus cidadãos.



O Vice-Presidente do COSEMS/MG e Secretário 
Municipal de Saúde de Santana da Vargem, 
Hermógenes Vaneli participou em dezembro de 
2018, do 3º Seminário de Ouvidorias: “As novas 
perspectivas em face da Lei 13.460/17”. Hermógenes 
ministrou a palestra “Panorama das Ouvidorias de 
Saúde nos Municípios Mineiros”, apresentando o 
COSEMS aos participantes do evento, explicando 
sobre os diversos trabalhos desenvolvidos pelo 
Conselho, juntamente com os secretários de saúde 
do Estado e explicou sobre a crise financeira que 
Minas Gerais vêm passando, o que afeta diretamente 
a saúde dos mineiros.

Durante a palestra foi informado que as ouvidorias 
do SUS em Minas Gerais devem primar pelo direito à 
saúde, pelo respeito à dignidade da pessoa humana, 
à cidadania e à legalidade nas relações entre as ações 
e serviços do SUS e a sociedade, além de apontar 
sobre as atribuições das Ouvidorias Municipais e 
Institucionais do SUS, o panorama das Ouvidorias 
de Saúde nos municípios mineiros e as dificuldades 
para o correto funcionamento das mesmas.

       3ºSEMINÁRIO DE OUVIDORIAS: 
AS NOVAS PERSPECTIVAS EM FACE 
DA LEI 13.460/17

O COSEMS/MG esteve presente com um stand na 
Expo-Hospital Brasil, em novembro de 2018, em 
Belo Horizonte, onde foram realizadas diversas 
palestras com o foco voltado para temáticas 
relativas à gestão das instituições de saúde, 
além de diversos lançamentos de produtos e 
serviços de saúde, possibilitando um espaço para 
geração de negócios e estreitamento de relações 
entre gestores, diretores de hospitais, clínicas e 
secretários municipais de saúde.

Os representantes da instituição aproveitaram 
a oportunidade e explicaram às empresas que 
visitaram o stand, sobre as atividades desenvolvidas 
pelo Conselho e apresentaram o Credenciamento 
para Patrocínio, visando atrair apoio financeiro de 
pessoas jurídicas e/ou físicas para as atividades 
propostas para o Exercício 2019/2020.

COSEMS/MG PRESENTE NA 
EXPO-HOSPITAL BRASIL

Por meio de uma parceria entre o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais 
(COSEMS/MG) e a Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES/MG), foram realizados Seminários 
com os Prestadores de Cirurgia Cardiovascular nos 
meses de setembro e novembro de 2018, em Belo 
Horizonte. 

O intuito do Seminário foi alcançar o maior número 
possível de gestores municipais de saúde e os 
responsáveis pela Regulação e a Referência Médica 
em autorização de AIH, para tratar sobre temas de 
extrema relevância, para que os prestadores atuem 
cada vez mais preparados em seus municípios. 

Além das palestras, também foi disponibilizado 
aos gestores municipais da Saúde sede de serviço 
habilitado como Centro de Referência/Unidade de 
Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, 

um Formulário para Vistoria Diagnóstica do 
Gestor e a partir destes dados, foi explicitado 
sobre as Cirurgias Múltiplas e Sequenciais na Alta 
Complexidade da Cardiologia. Durante o Seminário 
também foi relatado sobre a Portaria nº 421, de 23 
de julho de 2007, que atualiza o conceito de Cirurgia 
Múltipla e conceitua Cirurgia em Politraumatizados e 
Procedimentos Sequenciais.

COSEMS/MG E SES REALIZAM SEMINÁRIO COM PRESTADORES 
DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR
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Governador Valadares
Juscelia Almeida de Matos Fernandes

Presidente Regional COSEMS 
Itabira
Rosana Linhares Assis Figueiredo

Presidente Regional COSEMS 
Ituiutaba
Sandra Aparecida Barbosa Fernandes

Presidente Regional COSEMS 
Januária
Leonildo Correa de Souza

Presidente Regional COSEMS 
Juiz de Fora
Lucio Alvim

Presidente Regional COSEMS 
Leopoldina
Luiza Marilac Rodrigues Medeiros 

Presidente Regional COSEMS 
Manhumirim
Karina Gama dos Santos Sales

Presidente Regional COSEMS 
Montes Claros
Edivaldo Farias da Silva Filho

Presidente Regional COSEMS 
Passos
Wandilson Aparecido Bicego

Presidente Regional COSEMS 
Patos de Minas
Camila Silva de Matos

Presidente Regional COSEMS 
Pedra Azul
Neile Mendes Lima

Presidente Regional COSEMS 
Pirapora
Viviane Gonçalves Carneiro

Presidente Regional COSEMS 
Ponte Nova
Marcus Antônio Amarante Viana Schitni

Presidente Regional COSEMS 
Pouso Alegre
Sílvia Regina Pereira da Silva

Presidente Regional COSEMS 
São João Del Rei
Rita de Cássia Aguiar Barboza

Presidente Regional COSEMS
Sete Lagoas
Márcia dos Anjos Ferreira Lopes

Presidente Regional COSEMS 
Teófilo Otoni
Otávio Ferreira Neto

Presidente Regional COSEMS Ubá
Luciano de Souza Alcântara

Presidente Regional COSEMS 
Uberaba
Régia Cristina Braga Brinck

Presidente Regional COSEMS 
Uberlândia 
Gustavo Vasconcelos Tannús

Presidente Regional COSEMS Unaí
Soraya Almeida Magalhaes Vieira

Presidente Regional COSEMS 
Varginha
Jociane de Lourdes Valim

EXPEDIENTE
Presidência
Eduardo Luiz da Silva
Hermógenes Vaneli

Assessoria Jurídica
Cristiane Tavares
Alberto Carrilho
Marcelo Azevedo 

Logística e Eventos
Ludmila Fernandes de Souza
Lidiane Araújo

Financeiro
Rosaine Machado Gomes 
Guilherme Augusto Machado

Recursos Humanos
Alexandre G. Silva 

Assessoria Técnica
Paola Soares Motta
Márcia Moreira Morais
Magali R. Brito Araújo
Ethiara Vieira de Macedo

Coordenadora Estadual 
do Projeto Apoiador 
Nacional em Parceria com 
o CONASEMS E HAOC
Maria Lúcia Teixeira Leite

Tecnologia da Informação
Álvaro Santos 

Administrativo
Marília Santos do Socorro 
Magalhães 
Geodásio Oliveira Rocha 

Assessoria de 
Comunicação
Ariane Fernandes



APOIADORES REGIONAIS
 
COSEMS Regional Alfenas
Apoiador: Carlos Henrique da Silva

COSEMS Regional Barbacena
Apoiador: Patrícia Cristiane de 
Gouvêa

COSEMS Regional BH
Apoiador: Vanderlúcio Leôncio 
dos Santos

COSEMS Regional Coronel 
Fabriciano
Apoiador: Olgamara Verazez 
Sampaio Oliveira

COSEMS Regional Diamantina
Apoiador: Silma de Lourdes Oliveira

COSEMS Regional Divinópolis
Apoiador: Mariana Tiago Santiago

COSEMS Regional Governador 
Valadares
Apoiador: Kelen Candida Braga

COSEMS Regional Itabira
Apoiador: Lucilene Oliveira Constâncio

COSEMS Regional Ituiutaba
Apoiador: Marcela Eliane de Campos 
Guedes
 
COSEMS Regional Januária
Apoiador: Elton Fernandes 
dos Santos

COSEMS Regional 
Juiz de Fora
Apoiador: Heloisa Cristina da Silva 
Sanguim

COSEMS Regional 
Leopoldina
Apoiador: Gilma Aparecida 
Titoneli Princisval

COSEMS Regional 
Manhumirim
Apoiador: Natália Bastos Destro

COSEMS Regional 
Montes Claros
Apoiador: Mirna Thais 
Fernandes Oliveira

COSEMS Regional 
Passos
Apoiador: Camila Trevizan 
Carvalho Comparini

COSEMS Regional
Patos de Minas
Apoiador: Antônio Eustáquio 
Maia

COSEMS Regional Pedra Azul
Apoiador: Arlan Ferreira Lima

COSEMS Regional Pirapora
Apoiador: Alzira Pereira Gomes

COSEMS Regional Ponte Nova
Apoiador: Natália Bastos Destro

COSEMS Regional Pouso Alegre
Apoiador: Carlos Henrique da Silva

COSEMS Regional São João Del Rei
Apoiador: Patrícia Cristiane de Gouvêa

COSEMS Regional Sete Lagoas
Apoiador: Claudia Adriani de Oliveira

COSEMS Regional Teófilo Otoni
Apoiador: Denise Pacheco Schwan

COSEMS Regional Ubá
Apoiador: Heloisa Cristina da Silva 
Sanguim
COSEMS Regional Uberaba
Apoiador: Tania Chagas Maluf

COSEMS Regional Uberlândia
Apoiador: Marcela Eliane de Campos 
Guedes

COSEMS Regional Unaí
Apoiador: Antônio Eustáquio Maia

COSEMS Regional Varginha
Apoiador: Eduardo Gonçalves


