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No dia 13 de março, durante a reunião 

ordinária do CESMG, foram realizadas as 

eleições da nova Mesa Diretora do CESMG, 

que assumiu a gestão 2017/2019. 

O vice-presidente Ederson Alves foi 

reconduzido ao cargo pela Plenária, ao lado 

de Lourdes Machado, que assume a 

Secretaria Geral. Da gestão anterior também 

permaneceram o 1º secretário Júlio Cézar 

Pereira de Souza e Renato Barros, que irá 

para a Diretoria de Comunicação. Entraram 

para a Mesa as usuárias Gislene Gonçalves 

(2ª secretária) e Maria Nazaré Anjo dos 

Santos (2ª diretora de Comunicação), e a 

representante da SES/MG, Camila Castro 

(3ª secretária). Desta forma, a eleição inovou 

na paridade na composição da nova Mesa: 

metade são mulheres e, a outra metade, 

homens.  

O vice-presidente, Ederson Alves da Silva, 

reafirmou a importância de avançar na área 

da saúde e, consequentemente, no SUS. 

Sobre a Parceria Pública- Privada (PPP), o 

vice-presidente lembrou sobre a necessi-

dade em garantir a bandeira do controle 

social contra as PPP’s.  

“O Controle Social é o guardião do SUS e 

iremos cumprir esse papel”, assegurou. 

Ederson ressaltou que este ano será de 

muito trabalho, com a mobilização para a 

realização de três conferências no âmbito 

municipal: as conferências para elaboração 

do Plano Municipal de Saude 2018-2021 e 

as conferências temáticas, que também 

terão etapas estadual e nacional, de Saúde 

da Mulher e de Vigilância em Saúde. 
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Entre as demandas a serem finalizadas pela 

Mesa Diretora, Ederson resgatou a 

discussão sobre a retomada do repasse de 

recursos do Programa de Fortalecimento do 

Controle Social. Somente uma parcela deste 

repasse foi destinada aos Conselhos 

Municipais do Estado e resta um ativo de R$ 

3,5 milhões a serem repassados. 

Outro desafio prestes a ser concluído é o 

projeto de qualificação de conselheiras e 

conselheiros, construído em parceria com a 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais 

(ESP-MG) que pretende alcançar 4 mil 

pessoas nos municípios do Estado. O início 

deste curso está previsto para maio deste ano. 

O projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes do 

CESMG está em tramitação na Casa Civil do 

Governo e em breve será encaminhado à 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde 

passará pelo ritual das Comissões e das 

Plenárias para sua aprovação. Ederson lembrou 

a importância deste projeto, que irá substituir o 

decreto que hoje rege o Conselho, contrariando a 

Resolução 453 do CNS e demais legislações do 

SUS. “A nova lei será, sem dúvida, um avanço 

para o CESMG, uma vez que o torna mais 

democrático, com a premissa de eleição de seu 

presidente, entre outras alterações que o 

atualizam perante a legislação vigente no país”, 

avaliou o vice-presidente. 

Em nome da Mesa anterior, Ederson apresentou 

o Relatório da Gestão 2015/2017, com os 

avanços e as prioridades, como o fortalecimento 

dos conselhos municipais. Foi feito também um 

levantamento de dados sobre as demandas 

realizadas pela Secretaria Executiva do CESMG, 

como resposta de e-mails, ligações, gastos com 

diárias para conselheiros e outras atividades 

realizadas nesta gestão. 

Os membros da mesa diretora 2015/2017 

relembraram as conquistas alcançadas 

durante este período e agradeceram pela 

confiança a eles depositada. Em uma 

eleição marcada pela representatividade 

feminina, Lourdes Machado (eleita secretária 

geral) evidenciou que a participação ativa 

das mulheres é fundamental à construção de 

plataformas políticas feministas dirigidas ao 

poder público.  

“Nós, mulheres, somos maioria na base de 

organização dos movimentos sociais, mas 

ainda minoria nos cargos políticos; temos a 

responsabilidade de atuar na transformação 

de estruturas que ainda reproduzem e 

reafirmam a desigualdade”, pontuou 

Lourdes. 

O secretário de Estado de Saúde, Sávio 

Souza Cruz, esteve presente no início da 

reunião, para desejar que os trabalhos 

tivessem êxito. Sávio ressaltou o atual 

momento da saúde em Minas e no Brasil, 

lembrando que a prioridade do Estado hoje é 

manter o funcionamento público: “Não 

podemos permitir que o nosso Estado entre 

em colapso. A situação é de muita 

precariedade. Nosso desafio é manter os 

serviços públicos funcionando” . O Estado 

ainda possui uma conta de R$ 1, 5 bilhão de 

reais para quitar. 

A eleição da Mesa Diretora do CESMG foi 

paritária: com dois gestores (25%), quatro 

usuários (50%) e dois trabalhadores (25%).  

Com 36 votos a favor, nenhuma abstenção 

e/ou voto contrário, a Mesa Diretora do 

CESMG da gestão 2017/2019 será composta 

pelos seguintes membros:  

Luiz Sávio Souza Cruz (Presidente nato e 

Secretário de Estado de Saúde); Ederson 

Alves da Silva (vice-presidente/ CUT-MG); 

Lourdes Machado (secretária geral/ CRP-

MG); Júlio Cezar Pereira (1º secretário/ 

FAMEMG); Gislene Gonçalves Reis (2ª 

secretária/ CMP-MG); Camila Moreira de 

Castro (3ª secretária/ SES-MG); Renato 

Almeida de Barros (1º diretor de 

Comunicação/ SINDSAÚDE) e Maria Nazaré 

Anjo dos Santos (2ª diretora de 

Comunicação/FADEMG). 
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Conheça a Mesa Diretora do CESMG 

Presidente nato: Luiz Sávio Souza Cruz (Secretário de Estado da Saúde) – GESTOR 

Professor, engenheiro e deputado estadual licenciado em Minas Gerais. Foi Secretário de 

Estado de Meio Ambiente e de Recursos Humanos. 

 

Vice-presidente: Ederson Alves da Silva (CUT-MG) – USUÁRIO - Bacharel em Direito, 

especializando em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública (ESP-MG). É diretor 

executivo da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG) e funcionário da Associação 

Brasileira de Odontologia (ABO). Foi diretor do Sindicato dos Empregados e Entidades de 

Assistência Social de Orientação e Formação Profissional de MG (Senalba). Foi presidente 

do diretório acadêmico de Direito Padre Gilson, da Faculdade Arnaldo. Ederson também foi 

presidente e secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte.  

 

Secretária-Geral: Lourdes Machado (CRP-MG) – TRABALHADORA - Psicóloga, 

coordenadora da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica, militante da Luta 

Antimanicomial, membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia 

(CRP-MG) e presidenta do Sindicato dos Psicólogos de MG. Sua trajetória iniciou-se em 

Congonhas, com trabalhos desenvolvidos na Saúde Mental e no Conselho de Saúde deste 

município.  

 

1º Secretário: Júlio Cézar Pereira de Souza (FAMEMG) – USUÁRIO – Gestor público, 

graduando em psicologia, produtor cultural, presidente da Associação dos Moradores do Alto 

Cruz, diretor da Federação das Associações de Moradores do Estado de MG (Famemg) e da 

Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam). Integra a Comissão de 

Políticas e Equidade do Conselho Nacional de Saúde. Foi presidente do Conselho Distrital Leste 

(BH) e conselheiro municipal de Saúde de Belo Horizonte por três mandatos.  

 

2ª Secretária: Gislene Gonçalves Reis (Central de Movimentos Populares de Minas Gerais) – 

USUÁRIA - Fez curso técnico de Serviço Social e atualmente é aposentada. Atuou na Urbel, na 

Regional Venda Nova (PBH) e na Câmara Municipal de Belo Horizonte, sempre dedicada às 

questões sociais das vilas, aglomerados e conjuntos habitacionais. Foi voluntária no PAM Padre 

Eustáquio, no antigo Hospital Santa Mônica e na Santa Casa de BH. Atua no Controle Social há 

cerca de 40 anos, antes mesmo da criação do SUS. Foi conselheira municipal de Belo Horizonte.  

 

3ª Secretária: Camila Moreira de Castro (SES-MG) – GESTORA - Bacharel em Direito pela 

UFMG e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, com mestrado realizado na 

Alemanha sobre a área. Foi assessora da Casa Civil da Presidência da República por três anos e 

há um ano e meio está na SES/MG.  
 

1º Diretor de Comunicação: Renato Almeida de Barros (SINDSAÚDE) – TRABALHADOR 

Funcionário de carreira do Estado (SES/MG) há 49 anos, como Técnico de Gestão em Saúde. 

Foi um dos implantadores da Vigilância Epidemiológica no Estado. Participa desde a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde na organização do Controle Social e na constituição do SUS.  

 

2ª Diretora de Comunicação: Maria Nazaré Anjo dos Santos (FADEMG) – USUÁRIA 

Cursou Direito e está no Controle Social desde a década de 80, quando participou da resistência 

ao fechamento do Hospital Júlia Kubitschek, em BH, culminando na criação do Conselho Local 

deste hospital. É diretora da CUT-MG, na área de combate ao racismo e conselheira suplente no 

Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
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Nota da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Minas Gerais/CESMG  

Os membros da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT-MG) 

reunidos em reunião ampliada com alguns Municípios, em 20/03/2017, aprovaram a nota que segue: 

 Ao debater amplamente a PEC 287/2016 – Proposta de Emenda à Constituição – Altera os arts. 

37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece 

regras de transição e dá outras providências, os presentes entenderam-na como proposta de normas 

caracterizadas sem fundamentos; sua equação limita-se a precarizar direitos para aumentar o superávit, 

colocando um imenso ônus sobre a população. 

 É preciso considerar que as entidades de auditores federais e as escolas de Economia afirmam 

que a Previdência é superavitária (existem saldos positivos em caixa) e, portanto, não é deficitária; o 

governo se nega a abrir as contas e fundamentar dados concretos, e nós, trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiras contribuintes, nos recusamos a submeter às ameaças na grande mídia publicitária, que por 

desqualificada capacidade, não conseguirá nos conduzir em aceitar um desmonte que diminui nossos 

direitos e aumenta as contribuições (receitas). 

 O trabalhador e a trabalhadora do campo ou da cidade, expostos às condições de trabalho 

degradantes e penosas, não aceitam ser novamente penalizados com aumento da idade para alcançar a 

aposentadoria; a Previdência é garantia de sobrevivência na pobreza, velhice e/ou incapacidade da 

pessoa que era ativa no trabalho; a PEC 287/2016 é injusta, quebra a proteção social aos trabalhadores 

e às trabalhadoras e seus familiares. 

 Existem dados publicados confiáveis informando que os benefícios previdenciários são fontes da 

maior distribuição de renda do país, descentraliza a circulação de recursos financeiros para todos os 

municípios. A referida PEC não fortalece a Previdência, é uma invenção maldosa, um engodo; retira 

escassos recursos que circulam na sociedade e os transferem para o Estado, que já tem uma alta carga 

tributária. 

 A PEC 287/2016 pode nos levar a um grande retrocesso, à pobreza, mendicância, aos 

adoecimentos, com amplos impactos negativos, altamente prejudiciais e imediatos à vida e à saúde dos 

trabalhadores, das trabalhadoras e de seus familiares em todo o Brasil. 

 A PEC 287/2016 impede e/ou dificulta o acesso ao pleno exercício da Seguridade Social por 

brasileiros e brasileiras, do campo e da cidade, direito humano previsto em nossa Carta Magna e em 

diversos Tratados e Convenções Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, cria retrocessos: sociais, 

econômicos e legais. 

 Principais pontos da PEC 287/16 dos quais somos contra: exigência de idade mínima para 

aposentadoria a partir dos 65 anos para homens e mulheres; 49 anos de tempo mínimo de contribuição 

para se ter acesso à aposentadoria integral; redução do valor geral das aposentadorias; precarização da 

aposentadoria do trabalhador rural; pensão por morte e benefícios assistenciais em valor abaixo de um 

salário mínimo; exclusão das regras de transição vigentes, aumento do tempo mínimo de contribuição; 

vedação à acumulação de aposentadoria e pensão por morte; elevação da idade para o recebimento do 

benefício assistencial (LOAS) para 70 anos de idade; regras inalcançáveis para a aposentadoria dos 

trabalhadores expostos a agentes insalubres; fim da aposentadoria especial dos professores. 

 Diante o exposto, exigimos: 
 

 A imediata retirada de tramitação da PEC 287/2016 no Congresso Nacional e seu arquivamento 

entendendo que a Previdência é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Caso venha propor alguma 

reforma, da Previdência, para que se justifique, esta deve ser discutida amplamente com a sociedade, 

com um prazo suficiente para se realizar audiências públicas e possibilitar a apresentação de dados 

confiáveis e análise de estudos econômicos, atuariais e demográficos completos. Em nosso 

entendimento, um aumento de mais contribuições ao Estado só deve ocorrer depois de uma auditoria da 

dívida e das contas públicas. A democracia se faz com transparência e, por isto, é necessário possibilitar 

meios ao contribuinte para o acesso aos dados da Seguridade Social e de sua contribuição. 

  

 



5 
 

 

 Reafirmamos a Resolução nº 543, de 10 de março de 2017, do Conselho Nacional de Saúde e 

recomendamos: 

 

 Recomendamos aos 53 deputados federais eleitos em Minas Gerais e aos demais políticos eleitos 

que seja retirada de tramitação a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 no Congresso 

Nacional; 

 Recomendamos aos Conselhos Municipais de Saúde e à Sociedade Civil Organizada que 

realizem debates com seus representantes do Legislativo e Executivo (vereadores e prefeitos), face o 

proposto por Resolução nº 543, de 10 de março de 2017, do Conselho Nacional de Saúde, que nos 

informa uma situação muito grave. Devemos promover reuniões, debates, seminários e rodas de 

conversas, mobilizar a população local para que as pessoas saibam o que está por acontecer, os reais 

efeitos que a PEC 287/2016 pode ter no cotidiano presente e no futuro das pessoas; é preciso inverter a 

publicidade e a propaganda enganosas. 

 Recomenda-se que o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais encaminhe essa nota aos 

deputados federais e estaduais de nosso Estado, bem como aos senadores, ao governador, aos 

vereadores e prefeitos, ao presidente da república, aos Conselhos Municipais de Saúde do Estado de 

Minas Gerais e Conselhos Estaduais de Saúde de outros Estados, às entidades sindicais e populares, 

órgãos públicos do Brasil e organismos internacionais; 

  

 À população em geral, aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, às organizações 

dos movimentos populares e sindicais, e às entidades religiosas e sociais, recomendamos: 

  

Uni-vos e mobilizai-vos! 

  

Participem, procurem conhecer os motivos pelos quais somos contra a PEC 287/2016; é preciso realizar 

ações que nos coloque em movimento, ocupar as praças, manifestação de ruas, enviar mensagens para 

todos os candidatos, que foram eleitos (senadores, deputados federais, deputados estaduais, 

vereadores, prefeitos, governadores), exporem preocupações e se posicionarem contrários. 

 

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

 

 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (2 de março) – Membros da Comissão 

Intersetorial da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (CISTT-

MG) se reuniram para a finalização do manual sobre como 

funciona uma CISTT e a ideia é distribuir o material para os 

Conselhos de Saúde dos municípios mineiros. Estiveram 

presentes Ana Carolina Santana (SES-MG), o coordenador 

Antônio de Pádua (CUT-MG),vice-presidente do CESMG Ederson Alves da Silva (CUT-MG), Daniele 

Capistrano (SES-MG) e Ethiara Vieira (COSEMS). 
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Reunião da Mesa Diretora (6 de março)    

Última reunião da Mesa Diretora da gestão 2015-2017. 

 

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

Câmara Técnica de Educação Permanente (6 de março) – A reunião 

teve como pauta a organização do lançamento do curso de qualificação 

de conselheiras e conselheiros municipais de saúde e contou com a 

participação de representantes da Escola Pública de Saúde de Minas 

Gerais (ESP-MG).  

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

1º Encontro de Coordenadores dos Cursos de Graduação na 

área da Saúde (7 de março) –  O CESMG, representado pelo vice-

presidente Ederson Alves (CUT-MG), participou do evento 

promovido pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Na 

mesa, além do vice-presidente do CES, estavam o presidente do 

CMSBH, Bruno Abreu Gomes, Cláudia Fidélis (SMSA/PBH), Bruno 

Bechara (Conselheiro municipal de saúde), Carla Anunciata 

(CMSBH - 1ª secretária), Ana Maria Caldeira (CMSBH - 2ª secretária) e Maria da Glória Capistrano 

(CMSBH - secretária-geral). O intuito da atividade foi fomentar a parceria entre os formadores e o 

Controle Social. 

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

Comissão Estadual da Reforma Psiquiátrica (7 de março) – A 

CERP analisou e debateu a lei 22.460, de 23/12/16, que 

estabelece as diretrizes para o atendimento em comunidades 

terapêuticas. Estiveram presentes Lourdes Machado (CRP-

MG/CESMG), coordenadora da CERP, Andreza Almeida 

Fernandes (CRESS-MG/ CESMG), Jurandir Ferreira (CNBB/ 

CESMG), Marta Elizabete (SES/MG), Maria Stella Brandão Goulart 

(UFMG), Isabella Cristina Barral Faria Lima (IDH), Silvia Maria 

Soares Ferreira (SURICATO), Sueli de Carvalho Vilela (CMS- 

Alfenas), Carmem Aparecida Martins (Coordenadora de Saúde 

Mental), Deyv Cabral de Assis (Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas), João Bosco (CMS - Barão de 

Cocais), Silene Lima Souza (CMS - Bom Despacho), Willian Douglas Couto (CMS - Bom Despacho) e 

Maria Dorinha da Rocha Miranda (CMS - Barão de Cocais).                   

------------------------------------------------- 
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Abrace o Sofia Feldman (8 de março) - Aconteceu o 

ato #AbraceoSofia, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte em defesa da maior maternidade do país em 

número de partos (11 mil ao ano), o Hospital Sofia Feldman. O 

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CESMG) 

representado por conselheiras, pelo vice-presidente Ederson 

Alves (CUT-MG) e pelo 2º secretário Renato Barros (SindSaúde), 

apoiou a iniciativa. "Precisamos reavaliar a política hospitalar em todas as unidades públicas do Estado. 

Para isso, começaremos a analisar a atual formatação do Pro-Hosp, programa do governo estadual que 

visa incentivar a melhoria dos hospitais que prestam serviços ao SUS", declarou Ederson. O prefeito da 

capital mineira, Alexandre Kalil, esteve no local para anunciar o repasse imediato de R$ 5 milhões para 

socorrer as demandas mais urgentes no atendimento à população.  

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

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (9 de março) – A CISTT continuou a trabalhar no 

manual informativo que servirá de orientação às demais Comissões 

do Estado. Estão presentes o coordenador Antônio de Pádua (CUT-

MG), Djalma Rocha (CUT-MG), Ethiara Vieira (COSEMS), Danielle 

Capistrano (SES-MG) e Rui Moreira (NCST). 

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

Comissão da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (9 de 

março) – A Comissão Organizadora da 1ª Conferência Estadual da Saúde 

da Mulher (CESMu- MG) se reuniu no CESMG para traçar diretrizes do 

evento, entre outros assuntos.                                              

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

VI Seminário do Dia Mundial de Doenças Raras de Belo Horizonte (11 de 

março) – Conselheiras e conselheiros estaduais de saúde, ao lado do vice-

presidente Ederson Alves, participaram do VI Seminário do Dia Mundial de 

Doenças Raras de Belo Horizonte, no Instituto de Ciências Biológicas da 

UFMG. 

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

Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (13 de março) – A 

CTOF se reuniu para finalizar a análise do Relatório do 3º Quadrimestre 

de 2015. Nos dias 14 e 17 analisou o Relatório Anual de Gestão de 2015. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/abraceosofia?source=feed_text
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Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde (14 

de março) – A reunião teve como pauta a Política Estadual de Saúde 

Indígena e contou com a presença das técnicas da SES Myrtô Áurea 

de Lima Sucupira, coordenadora estadual de saúde indígena, e Ana 

Paula Medrado Barcellos Costa, superintendente de Atenção 

Primária à Saúde. 

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

Teses e Relatoria da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (14 

de março) – A Comissão de Teses e Relatoria da 1ª Conferência Estadual de 

Saúde das Mulheres realizou seu primeiro encontro, com a presença de 

Lourdes Machado (CRP-MG/CESMG), Bella Ramalho (Coletivo BIL/CESMG), 

Letícia Gonçalves (CRP-MG) e as técnicas da Coordenação de Saúde da 

Mulher (SES-MG), Ana Renata Rabelo, Dayane Aparecida Alves e Dehonara 

de Almeida. 

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

Conselho Local de Saúde do Hospital Eduardo de Menezes (14 

de março) – Na ocasião, o vice-presidente do CESMG, Ederson 

Alves (CUT-MG), fez uma palestra no Conselho do Hospital. A 

reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho do HEM, 

Cláudio Gonçalves da Silva, e contou com as presenças do 

conselheiro estadual Denilson Gonçalves e da diretora do HEM, 

Thaysa Drumond e de vários profissionais e usuários do hospital. Ederson apresentou as premissas do 

SUS e do controle social, respondendo ainda às dúvidas dos conselheiros locais. 

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

Câmara Técnica de Educação Permanente (15 de março) – Na ocasião a CT se 

reuniu no CESMG para discutir a organização do Seminário de Capacitação de 

Conselheiros. 

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

Comunicação da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (16 de 

março) – A comissão de comunicação da Conferência Estadual de Saúde da 

Mulher (CESMU) esteve em reunião tarde para dar início à criação do 

logotipo do evento. 

------------------------------------------------- 
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Reunião da Mesa Diretora (20 de março) – A nova Mesa Diretora 

do CESMG realizou sua primeira reunião desde a posse e 

convidou o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMS-

BH) a participar, a fim de alinhar pautas e discutir ações conjuntas. 

Estiveram presentes o vice-presidente do CESMG Ederson Alves 

(CUT-MG), a secretária geral Lourdes Machado (CRP-MG), a 2ª 

secretária Gislene Gonçalves (CMP-MG), a 3ª secretária Camila Moreira de Castro (SES-MG) e o chefe 

de gabinete do secretário Lisandro Carvalho (SES-MG). O CMS-BH foi representado pelo presidente Bruno 

Abreu Gomes, pela secretária geral Maria da Glória Capistrano e pela 2ª secretária Ana Maria Oliveira. 

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

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(20 de março) – Foram convidados os membros das CISTTs municipais 

para apresentação das experiências dos participantes, palestra sobre a 

Reforma da Previdência e instruções sobre como criar CISTT nos 

Conselhos Municipais de Saúde. 

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

Câmara Técnica de Gestão de Força do Trabalho (21 de março) – Os 

membros da Câmara Técnica de Gestão e Foça do Trabalho se encontraram 

no CESMG para organizar a Agenda 2017. A reunião abordou também as 

diferentes realidades das Regiões Ampliadas de Saúde em Minas. 

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

Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde (22 de 

março) – A CT se reuniu no CESMG para discutir o parecer do Plano Diretor 

de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais de 2016 a 2019 da Fundação 

Hemominas. Com Bella Ramalho (Coletivo Bill), Eduardo Araújo de Souza 

(MORHAN), Ariane Marques Leite (HEMOMINAS), Kelly Nogueira 

(HEMOMINAS), Andreia Soares (CESMG) e Eleciania Tavares (CESMG). 

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

I Encontro de Estudantes com o Conselho Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte (22 de março) – O vice-presidente do CESMG, 

Ederson Alves (CUT-MG), representou a instituição no evento, 

idealizado pela secretária geral do CMS-BH, Maria da Glória 

Capistrano. Estiveram presentes cerca de 430 estudantes, entre os 

quais alunos de Enfermagem da UFMG acompanhados pela 

professora, conselheira estadual e presidente da Aben-MG Lívia 

Cozer Montenegro. A atividade aconteceu no salão nobre da Faculdade de Medicina da UFMG. 
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Comissão da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (23 de 

março) – a Comissão Geral da 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher se 

reuniu no CESMG para discutir os primeiros encaminhamentos do evento e 

possíveis soluções para a estrutura do evento. 

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

Reunião Ampliada da Mesa Diretora (27 de março) – Foi realizada 

reunião ampliada com a presença de conselheiros estaduais e municipais 

de saúde, além de representantes das Secretarias Estadual de Saúde de 

Minas Gerais e Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para discutir sobre 

a Programação Pactuada Integrada (PPI). A PPI é a pactuação de ações e 

serviços de saúde realizada entre municípios ou regiões de saúde, de 

acordo com a complexidade do atendimento.  

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

IX Conferência Municipal de Saúde de Uberaba (27 de março) – O 

tema da Conferência foi "Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem 

das pessoas - Direito do cidadão uberabense". O vice-presidente do 

CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), esteve no evento, que contou a 

presença d o prefeito de Uberaba, Paulo Piau, do vice-prefeito 

Ripposati, do secretário municipal de saúde, Iraci José de Souza Neto, 

do superintendente regional de saúde, Ivan José da Silva e da presidente do Conselho Municipal de 

Saúde de Uberaba, Maria José de Oliveira Cunha Freitas (Zezé). 

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

Plano Estadual de Saúde 2016/2019 (27 de março) - Está disponibilizado no site do CESMG 

(http//:ces.saude.mg.gov.br) o Plano Estadual de Saúde (2016-2019) na íntegra. Lá, estão acessíveis 

dados recentes referentes às características da população do nosso Estado, como a Pirâmide Etária da 

população mineira e dados variados sobre a saúde em cada região do Estado. 

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

Câmara Técnica de Comunicação (28 de março) – A reunião contou 

com a presença do designer Jonathan Carvalho (Escola de Saúde Pública 

de Minas Gerais), que apresentou propostas de logotipos que serão 

encaminhadas à Mesa Diretora. A reunião também tratou de outras pautas 

relacionadas às atividades da Assessoria de Comunicação do CESMG. 

------------------------------------------------- 
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Comunicação da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (29 de março) – A Comissão de 

Comunicação e Mobilização se reuniu para continuar a construção do logotipo e da política de 

comunicação e mobilização da Conferência. Estiveram presentes pelo 

CESMG a secretária geral Lourdes Machado, a 2ª secretária Gislene 

Gonçalves, a secretária executiva Eleciania Tavares e a jornalista 

Michèlle Guirlanda; pela SES-MG, Michelle Souza Costa e Luísa 

Azeredo Silveira; e pela CUT-MG, Lucimar Lourdes Gonçalves.  

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

Câmara Técnica de Gestão e Planejamento (29 de março) – Os 

impactos no Plano Estadual de Saúde (PES) e na Programação Anual de 

Saúde (PAS) dos Indicadores citados na pactuação interfederativa, do 

Ministério da Saúde, são objeto de um parecer que foi analisado pela 

Câmara Técnica de Gestão e Planejamento. Estiveram os conselheiros 

estaduais de saúde José do Carmo Fonseca e Djalma de Paula Rocha e as gestoras Poliana Lopes, 

Aline Costa e Wanda Braga, da Secretaria de Estado de Saúde. Apoio técnico da funcionária Graziella 

Côrrea Matias. 

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

Reuniões Regionalizadas (29 de março) – O vice-

presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG) 

esteve nos dias 28 e 29 de março em Carangola (foto 

abaixo) e Ubá (à esquerda, abaixo), respectivamente, 

para participar das reuniões regionalizadas promovidas 

pela Coordenação Regional da Promotoria de Justiça 

de Defesa da Saúde da 

Macrorregião Sanitária 

Sudeste. Nas ocasiões, ele também esteve com os Conselhos Municipais 

de Saúde destas cidades para tratar do fortalecimento do Controle Social. 

As reuniões regionalizadas foram conduzidas pelo promotor e coordenador 

regional do Ministério Público, Rodrigo 

Ferreira de Barros. Os objetivos destes encontros são: avaliar a 

capacidade estrutural e operacional da região; apresentar propostas 

com o escopo de vocacionar os hospitais de pequeno porte (até 50 

leitos), de acordo com o perfil assistencial e a capacidade financeira; e 

formalização dos acordos para implementação das propostas aprovadas 

em reunião de mediação sanitária.    
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 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 

 

1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres e a 

1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde 
 

 Já estão disponíveis em nosso site os regimentos das Conferências Estaduais de Saúde da 

Mulher (assim como seu documento orientador) e de Vigilância em Saúde.  

Em nossa página, os conselheiros e as conselheiras, assim como todos visitantes,  poderão 

ficar atentos às orientações.  
 

 Veja os documentos em: http://ces.saude.mg.gov.br/?page_id=140  
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