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LUCAS RAGAZZI 

Deputados que integram a Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) se reuniram na tarde dessa terça-
feira (11) com o secretário de Estado da Saúde, Sávio Souza Cruz, para 
tratar da dívida do governo mineiro com as prefeituras em relação a 
repasses da saúde. O encontro teve clima amistoso, mas o secretário 
criticou o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MG) 
de estar atuando de forma partidária contra o Executivo. 
 
De acordo com relatório feito pelo Cosems, o governo mineiro deve cerca 
de R$ 1,5 bilhão aos municípios. Sávio Souza Cruz admitiu a dívida, mas 
criticou a entidade, questionando até mesmo a forma como o conselho 
atua e como se sustenta. 
 
“As contas do Cosems não são prestadas nem a Deus. Não sabemos 



quantos servidores eles têm, quem são, quanto ganham. Por isso é 
necessário que o Ministério Público tome conta dessa atuação político-
partidária que eles resolveram fazer em Minas. Os números que 
apresentaram não condizem inteiramente com a realidade, tem coisa 
errada por ali. Há medidas que eram incentivos dados pelo governo, 
então não são dívidas. O meu receio é que eles induzam municípios ao 
erro, o que pode prejudicar as prefeituras até judicialmente”, argumentou 
o secretário. 
 
O secretário Sávio Souza Cruz explicou, ainda, que pela primeira vez na 
última década, o Estado tem empenhado 12% da Receita Corrente 
Líquida para a saúde, como determina a Constituição Federal. Segundo 
ele, como não há recursos para o pagamento dos empenhos, criou-se a 
atual dívida. 
 
Já o deputado Antônio Jorge (PR) acredita que, mesmo com erros, o 
levantamento do conselho das secretarias precisa ser tratado com 
seriedade. “Independentemente dos erros, o levantamento do Cosems 
dá concretude para o que nós, deputados, temos sentido no dia a dia”, 
resumiu o parlamentar. 
 


