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LEI MUNICIPAL N 2 1.100/2021 DE 22 DE JUNHO DE 2021.
"Denomina de Hospital Municipal de Serra do
Salitre Gilberto Pereira Miranda, o Hospital
Municipal de Serra do Salitre".
0 PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE, MG, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 12 - Fica denominado de Hospital Municipal "Dr. Gilberto Pereira Miranda", o
Hospital Municipal de Serra do Salitre registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de
Patrocínio, sob o número de matricula n. 18.762, constituído do imóvel urbano de quadra 64A, medindo 9.858 m 2, situado na Rua Austrália, n. 439, bairro Flores, Município de Serra do
Saltre/MG.
Art. 22 - Fica o Município autorizado a colocar placa indicativa com a presente
denominação na entrada principal do citado Hospital Municipal.
Art. 32 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação do
orçamento vigente, 02.25.04.122.7001.2.200-3.3.90.30.00 — Material de Consumo (Cod.
Reduzido 44).
Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário a presente Lei.
Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra do Salitre, 22 de junho de 2021.

VANI SILVEIRA DE MELO
Prefeito Municipal de Serra do Salitre/MG
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BIOGRAFIA — DR. GILBERTO PEREIRA MIRANDA

Gilberto Pereira Miranda nasceu em 16 de agosto de 1968 na cidade de Coromandel/MG. Era
filho de Valdete Pereira Miranda e Sebastião Lopes Pereira. Criou-se na zona rural de sua cidade
natal, mudando-se para Uberlândia/MG onde se formou no curso Medicina em 22 de janeiro de
1993, pela Universidade Federal de Uberlândia. Especializou-se em Cirurgia Plástica pela mesma
universidade no ano de 1996, tornando-se membro associado da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica. Gilberto começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Patrocínio em 1996,
onde foi médico clinico. No mesmo ano, abriu seu consultório médico na Santa Casa de
Misericórdia onde realizava atendimentos clínicos e de estética. Em 1997, começou a trabalhar
na Prefeitura Municipal de Monte Carmelo/MG e de Coromandel/MG. Neste mesmo ano,
Gilberto começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, sendo o primeiro
médico do Programa Saúde da Familia do município. Anos depois, assumiu também o cargo de
médico clinico no Hospital Municipal Serra do Salitre. Aos anos 33 anos, casou-se com Dulciléa
Freitas Miranda, com quem foi casado até sua morte. Juntos eles não tiveram filhos. Ao longo
de seu exemplar legado médico foi Diretor Clínico do Pronto Socorro Municipal de Patrocínio
(01/01/2005 a 28/02/ 2006), Diretor Clinico do Hospital Municipal de Serra do Salitre
(01/07/2005 a 31/01/2006, e de 2009 a 2012), Diretor Técnico do Hospital Municipal de Serra
do Salitre (2009 a 2012), Coordenador do Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria da
Secretaria Municipal de Saúde, de Patrocínio/MG (2009 a 2011), Diretor Clinico do Hospital
Municipal Serra do Salitre (2017 a 2021), Coordenador do Serviço de Controle, Avaliação e
Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Salitre/MG (2017-2021), e foi Diretor
Clinico/Técnico UBS Dona Inês (2020-2021) no município de Guimarânia/MG. Gilberto ao longo
de sua vida possuiu refinado gosto e dedicação pelos estudos, onde sempre buscou se
aperfeiçoar na área clínica e de cirurgia plástica. Fez diversos cursos, entre eles: Retalhos
Cutâneos, Traumatologia Facial pela USP Ribeirão Preto, Laser ressurfacing, Implante capilar
(1996), Rinoseptoplastia, Tumores de face e reconstrução com retalhos locais, Abdominoplastia,
Queimaduras, Cirurgia estética da mama, Anatomia de face e nariz, Ritidoplastia, Fissuras lábio
palatinas (1997), Utilização do botox em medicina e cirurgia, Reconstruções complexas em
cirurgia plástica, Traumatismo de face, Cosmiatria (1998), Formação de Multiplic.do Plano de
Reorg.da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 2001, Lipoaspiragdo, Pósemagrecimento, Inclusões de silicone, Queimaduras (2005), Cirurgia Pós Bariátrica,
Mamo plastias e Inclusão de Prótese de Silicone, Complicações em Lipoaspiragdo (2008), Cirurgia
Pós Bariátrica, Preenchimentos Faciais, Lipoaspirageio (2009), Extensão em Regulação, Controle
,Avaliação e Auditoria do SUS/MG, Curso de Formação para Responsáveis Técnicos de Agências
Transfusionais, Dengue, Atualização Manejo de Influenza, Ações Estratégicas para a Saúde da
Pessoa
- - • e na Atenção Básica, Doenças do Aparelho Digestivo, Zika Abordagem
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Clinica na Atenção Básica, Manejo Clinico de Chikungunya (2018). Gilberto possuía uma grande
paixão por cavalos, dedicando-se a criação de cavalos Man galarga Marchador no Haras Espora
de Ouro, participando e concorrendo a prêmios no cenário nacional da modalidade. Além disso,
gostava de compor letras de músicas sertanejas, as quais muitas foram gravadas pela dupla
Paulo e (Alit), e de escrever poesias e textos. Dr. Gilberto, como era conhecido carinhosamente
pela população serralitrense, sempre teve grande afeição pela cidade de Serra do Salitre/MG.
Trazia sempre em suas conversas que o município era a "meninas de seus olhos e a capital
mineira". Dotado de um carisma, simplicidade e humildade inigualáveis, e sempre solicito para
com as pessoas, Dr. Gilberto colocava-se sempre disponível para ajudar a todos que a ele
acorriam. Dr. Gilberto era considerado unanimemente pela equipe médica do município como
referência no suporte técnico e clinico, principalmente nos casos mais complexos, sendo
chamado também carinhosamente pelos colegas médicos de "Mestre". Desde o inicio da
pandemia da COVID-19, em março de 2020, desempenhou trabalho impar e responsável no
enfrentamento ao novo coronavirus. Atuou na linha de frente de combate ao coronavirus no
Hospital Municipal Serra do Salitre, no Centro de Referência COVID-19, e nas Unidades Básicas
de Saúde do município de Serra do Salitre, além de conduzir a organização e elaboração de
diversos Protocolos Clínicos para Enfrentamento e Combate ao Coronavirus (protocolos de
condutas clinicas, intubagdo, imunização, medicação, encaminhamentos, critérios de alta, entre
outros). Também desempenhou importante papel no Comitê Municipal de Enfrentamento a
COVID-19 no município de Serra do Salitre/MG, sendo responsável pela definição de estratégias
e medidas de enfrentamento a pandemia, bem como na orientação e sensibilizageto da
população e dos comerciantes. Por possuir notória habilidade em oratória, realizou diversos
pronunciamentos e produziu vários materiais para vinculagdo em mídias digitais (lives, videos,
textos). Dr. Gilberto foi diagnosticado com COVID-19 no dia 08 de fevereiro de 2021. Ao saber
de seu diagnóstico, comoveu toda população com uma pastagem em uma de suas redes sociais,
onde descreveu "Os generais foram atingidos, mas tenho a certeza que o exército continuará
de pé, na luta constante, na doação e superação diária". Dr. Gilberto faleceu as 22h45, no dia
14 de fevereiro de 2021, no Hospital Madrecor, na cidade de Uberlândia/MG, em decorrência
das complicações da COVID-19. Ele foi sepultado no dia seguinte, em meio a uma comoção
popular e cortejo, no Cemitério Municipal de Patrocínio, em Patrocínio/MG.
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