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ATA DA XXX ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSEHO DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS-COSEMS REGIONAL DE BELO HORIZONTE, 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE NO AUDITÓRIO 

DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESP-MG, EM BELO 

HORIZONTE TENDO COMO PAUTA:  

 

1- Informes; 

2- Apresentação Proposta PDR; 

3- Divulgação Resultado experiências exitosas; 

4- Informes Congresso CONASEMS 

5- Contexto atual das arboviroses e repercussão na mídia 

6- Informes sobre Eleição para o COSEMS Regional 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, no auditório da ESP-MG, Avenida 

Augusto de Lima, nº 201, Barro Preto – Belo Horizonte, às 09h38min, a reunião deu-se início com os 

cumprimentos do Sr. Fabrício Simões, Secretário Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, que saudou a 

todos os presentes. Informou sobre a eleição para o COSEMS Regional Belo Horizonte que ocorrerá no 

dia 30 de abril próxima, na ESP-MG e apresentou a chapa, composta por: Presidente  Fabrício Henrique 

dos Santos Simões - Secretário Pedro Leopoldo, Vice Elaine Cristina Damasceno Coleta- Secretária Ouro 

Preto, 1º Secretário Cinthya Mara Gonçalves Pedrosa – Secretária Juatuba e 2º Secretário Gisele 

Aparecida Rodrigues do Carmo Cardoso – Secretária Bonfim. Em seguida, esclareceu sobre os cuidados 

necessários referente à Resolução 233 e suas implicações. 

Dando sequência, o Presidente Fabrício se colocou à disposição para auxiliar aos municípios que sofrem 

com a Tragédia da Vale de Brumadinho quanto à situação jurídico no contexto da saúde pública dos 

municípios, que vêm enfrentando diversas situações complexas diante da exigência pela empresa Vale de 

Declaração de Endereço emitidas pelas Equipes de Saúde da Família dos respectivos municípios. A 

Secretária Beatriz de Igarapé, o Secretário Éder de Mário Campos, a Secretária Cinthya de Juatuba e a 

Secretária Adjunta Lêda de São Joaquim de Bicas explicitaram o imenso desgaste que todos os serviços 

públicos vêm enfrentando diante deste cenário. O Presidente Fabrício concluiu esta pauta informando que 

o COSEMS Regional, através do setor jurídico, encaminhará Ofício para o Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais e Defensoria Pública da União pontuando as situações conflitantes que os municípios 

afetados vêm enfrentando. 

Em seguida, iniciou a discussão referente à situação vivida por Ribeirão das Neves onde houve uma 

agressão física grave de um profissional de Unidade de Saúde. O Secretário Júnior pontuou sobre as 

consequências da questão epidemiológica que a Dengue vem gerando e a população não está aceitando o 

problema e colocando a situação na mídia, querendo demonstrar uma ineficiência do sistema de saúde. 
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O Presidente convidou Ariane, Técnica em Comunicação do COSEMS MG, presente nesta reunião para 

articular estratégias para publicitar informações sobre a situação epidemiológica e financeira dos 

municípios, com a finalidade de levar conhecimento correto à população. Iniciou, então, uma ampla 

discussão sobre o assunto, sendo colocada, por diversos Secretários a situação crítica que as Unidades de 

Saúde em geral vêm sofrendo, através da veiculação negativa da saúde na mídia geral. O Presidente 

Fabrício deu informações quanto à situação financeira e de planejamento do Estado de Minas e, diante do 

cenário gravíssimo da saúde pública, agravada pelo cenário epidemiológico, se comprometendo a solicitar 

uma entrevista para prestar informações e esclarecimentos junto à Rádio 98FM. 

A Técnica em Comunicaçao Ariane colocou o perfil da mídia e o motivo pela qual estão sendo veiculados 

informes negativos sobre a saúde pública nos municípios e sugeriu a convocação de uma Audiência 

Pública junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sendo feitos diversos comentários e 

sugestões sobre o assunto, sendo esta pauta aprovada por todos os presentes. Ficou acordado que o setor 

de Comunicação do COSEMS MG fará uma matéria sobre os temas discutidos nessa reunião e o 

COSEMS MG solicitará junto à Assembleia Legislativa a respectiva Audiência Pública. Ainda neste 

contexto, do cenário perturbador que a mídia vem colocando das Unidades de Saúde dos municípios, os 

Secretários informaram situações e problemas diversos vividos, pontuando que é necessário existir união 

e parceria neste momento, e todos precisam usar a mesma linguagem na comunicação e se ajudar. 

Dando sequência à pauta o Apoiador Vanderlúcio apresentou o Plano de Trabalho do COSEMS Regional 

para o 2º Quadrimestre de 2019 contemplando lanches, celular e estacionamento, sendo ele devidamente 

aprovado. Depois, apresentou informações sobre o Congresso dos Secretários de Saúde do CONASEMS 

que acontecerá de 02 a 05 de julho de 2019 em Brasília, informando os critérios para o custeio dos 

Gestores Municipais, sendo que os que serão custeados contarão com passagem aérea e hospedagem com 

café da manhã. Informou que foram selecionadas as Experiências Exitosas dos municípios que 

apresentaram e os respectivos Gestores serão custeados para apresentação, sendo as vagas remanescentes 

disponibilizadas para os demais municípios, sendo os nomes divulgados até 10/05/2019. Ficou definido 

que os critérios para seleção das vagas remanescentes serão: acesso ao fórum (que contará com maior 

pontuação) e presença nas reuniões do COSEMS Belo Horizonte. O Apoiador divulgará o número de 

vagas remanescentes, após a devida apuração dos municípios contemplados pelas experiências exitosas e 

critérios de seleção. 

Em seguida, o Apoiador apresentou a proposta de reformulação do PDR-SUS/MG, Ajuste 2018/2019 – 

Macrorregião Centro com indicação de divisão e renomeação/resignação das regiões de saúde e 

esclareceu a importância de todos os gestores participarem e opinarem sobre as mudanças, com a 



                                                             
 

 

Página 3  

finalidade de evitar erros e graves consequências no momento da aprovação. A Secretaria Adjunta Lêda 

de São Joaquim de Bicas enfatizou a importância e risco dessa nova reformulação. Diante disso, a 

Secretaria Beatriz de Igarapé colocou a necessidade de montar uma Comissão específica para acompanhar 

e discutir essa reformulação. Então foi formada essa Comissão do PDR que contará com os seguintes 

gestores: Secretária Adjunta Lêda de São Joaquim de Bicas, Secretária Beatriz de Igarapé, Secretária 

Nicole de Sabará, Secretário Wolney de Itabirito, Secretária Fabiana de Sarzedo, Secretário Alisson de 

Caeté e em aberto um representante do município de Nova Lima. Ao final o Apoiador informou a 

substituição de representantes de algumas Comissões Temáticas, sendo definidos: Mariana de Rio Acima, 

substituindo Gislaine de Brumadinho da Comissão Atenção Especializada, Renata Leandro de Ribeirão 

das Neves inserida na Comissão de Atenção Especializada, e na Comissão de Assistência Farmacêutica 

Cleide Magali de Sarzedo. 

Não havendo mais nada a tratar o Presidente Fabrício encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 

Eu, Gisele Aparecida Rodrigues do Carmo Cardoso, Secretária Municipal de Saúde de Bonfim, redigi a 

presente ata que será lida e, se aprovada. 

 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2019.  

 

 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 

Presidente do COSEMS Regional Belo Horizonte 

Secretário Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo 

 

  
 


