
 

 

 
 

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2015 

 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório da CIB-E, situado a 1 

Avenida Dom Pedro II, 1826, Torre, João Pessoa – PB foi realizada a Sexta Assembleia Geral Ordinária do 2 

COSEMS/PB para o ano de 2015 e contou com a presença de Gestores Municipais de Saúde e demais 3 

participantes que firmam a lista de presença em anexo, a qual é parte integrante da presente Ata. A 4 

convocação teve como pontos de pauta: ITEM 1. APRESENTAÇAO/PACTUAÇÃO: a) Aprovação da Ata da 05° 5 

Assembleia do COSEMS-PB; b) Apresentação dos novos Membros eleitos para a Diretoria do COSEMS-PB 6 

biênio 2015-2017 e dos Membros efetivos e titulares com assento na CIB-PB; c) Apresentação do novo SITE 7 

do COSEMS-PB; d) Apresentação/Pactuação dos critérios de pagamento referente a “Ajuda de Custo” para 8 

os representantes do COSEMS-PB em deslocamento; e) Convite e apresentação dos encaminhamentos – 9 

Programação, dia e local - para o II Seminário Gilson Carvalho; f) Apresentação da relação de Prioridades de 10 

Habilitação e custeio aprovada na CIT e pactuado AD Referendum; g) Apresentação dos encaminhamentos 11 

deliberados na Reunião do dia 08 próximo passado com os Gestores e Prefeitos e o MP representado por Dr. 12 

Godoy sobre as recomendações 078 e 079; h) Apresentação e pactuação do Questionário a ser aplicado aos 13 

representantes dos municípios na CIB, para a Pesquisa “Avaliação da Implementação do Contrato 14 

Organizativo de Ação Publica – COAP” MS-DAI/FIOCRUZ; i) Apresentação da ferramenta e-CAR para 15 

acompanhamento das ações realizadas para o eixo estrutura do QUALIFAR-SUS; j) Apresentação dos 16 

resultados do programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS); l) Leitura e Discursão da 17 

Pauta da CIB-PB. ITEM 2. INFORMES: Visita do Ministro a João Pessoa, para inauguração da nova ala do 18 

Trauma – Solicitação do projeto de Mutirão de Catarata em Campina Grande; Apresentar a situação das 19 

negociações para assinatura dos PCEPs; Portaria N° 747/15 prorroga prazo para 30 de setembro de 2015; 20 

Municípios sem PCEP: Princesa Isabel, Queimadas, Solânea e Serraria; Nota Técnica n° 250/15 21 

CGSI/DRAC/SAS/MS - sobre irregularidades no CNES; Nota Técnica: A contribuição que o SUS Precisa, 22 

recomendações a serem discutida na Conferencia Estadual e Ata da Reunião da Diretoria do CONASEMS. A Sr.ª 23 

Soraya Galdino de Araújo Lucena, Secretária de Saúde do Município de Montadas e Presidente do 24 

COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas, agradecendo a presença de todos na 25 

reunião e solicitou aos representantes do COSEMS na CIB para sentar a mesa, iniciando pela pauta da CIB, 26 

começando pela equipe da vigilância em saúde. Na oportunidade, questionou quem estaria presente na 27 

Conferência Estadual de Saúde que iniciaria hoje e ressaltou a importância de todos participarem, apesar da 28 

crise em que estamos enfrentando. Dando início a reunião do COSEMS, foi solicitada a inversão dos pontos de 29 

pauta e, após aprovação da assembleia, iniciada pela alínea “l” do ITEM 1 - Leitura e Discursão da Pauta da 30 

CIB-PB, passando a palavra para a Sr.ª Renata de Lima Madruga, técnica do município de Santa Rita e 31 

representante do COSEMS na Câmara Técnica que apresentou a relatoria sobre os processos para a reunião da 32 

CIB: a) Deliberar para a pauta da CIB, aprovar a Composição do Grupo Condutor de Implantação da 33 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde – PGASS. GEPLAN/SES. Encaminhamento: Mantido na 34 

pauta. A Gerente de Planejamento falou a importância da condução nas Regiões de Saúde, que todos devem 35 

ser sensibilizados para trabalhar localmente, de modo que a composição se dará por: 08 representantes da 36 

SES, 08 do COSEMS, 02 de cada CIR e 10 representantes dos municípios, sendo 02 de João Pessoa, Campina 37 

Grande, Patos, Souza e Cajazeiras que são os maiores pólos da Paraíba; b) Deliberar para a pauta da CIB, 38 

aprovar o Remanejamento do município de João Pessoa, Campina Grande, Esperança, Guarabira e Belém para 39 

o município de Solânea, procedimentos de exames e consultas, e procedimentos hospitalares do município de 40 

Bananeiras para Solânea. GEPLAN/SES. Encaminhamento: Mantido na pauta. Foi gerada uma grande discussão 41 

que envolveu a assinatura do PCEP, a retirada de praticamente 100% do recurso do Teto Financeiro da MAC do 42 

município, pois foi solicitado o remanejamento anual de R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais), porém 43 

após análise da Auditoria e da GEPLAN, o valor seria de R$ 132.604,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e 44 

quatro reais) por ano e participaram da Reunião o Sr. Prefeito de Solânea juntamente com a Secretária de 45 

Saúde e Técnicos. Após a participação de todos os Membros, no qual compreenderam a necessidade do 46 

Gestor em assegurar a inviabilidade de manter a rede de serviços apenas com recursos próprios. Foi dado 47 



como encaminhamento formar uma comissão (Renata, Ebyê e Marcelo), juntamente com os Auditores e ainda 48 

a Secretária Municipal de Saúde de Solânea para discutir os critérios que determinaram a aprovação de parte 49 

do valor solicitado pelo gestor municipal. Assim, a Sr.ª. Soraya Galdino esclareceu que conversou com o 50 

Prefeito que comunicou que no valor que está sendo descontado do município, não assinaria o PCEP e ainda, 51 

falou com o Ministro da Saúde, junto com Sr.ª. Roberta Abath para que adequasse o PCEP dos 25 municípios 52 

para os demais municípios que ainda estão penalizados com esse PCEP e ficou acordado que os técnicos 53 

Joseneida e Nelson farão parte de um grupo de planejamento para rever isso e sugeriu que fosse retirado de 54 

pauta da CIB. c) Deliberar para aprovação o Remanejamento dos procedimentos ambulatoriais e de 55 

ultrassonografia no valor de R$ 28.301,28/Anual, do município de Sousa para o município de Vieirópolis. 56 

GEPLAN/SES. Deliberação: Retirado de pauta. d) Deliberar para aprovação que os recursos publicados nas 57 

Portarias nº 1.585/GM/MS, de 02 de agosto de 2013 e 680/GM/MS, de 24 de abril de 2013, referentes aos 58 

municípios de Santo André e São Miguel de Itaipú no Valor de RS 180.000,00/Ano, sejam realocados no FES. 59 

GEPLAN/SES. Deliberação: Retirado de pauta. e) Deliberar para aprovação a definição de prioridades de 60 

serviços e ações de saúde para elaboração do cronograma de publicação e habilitação e respectivos 61 

pagamentos. GEPLAN/SES - 1. UTI 2. Rede Cegonha (Pré – natal) 3. CAPS 4. SRT 5. SAMU 6. Projeto Olhar Brasil 62 

7. Laboratório de Prótese. A Sr.ª Soraya Galdino solicitou que desde a publicação da referida portaria do CAPS 63 

que enfatiza que os critérios não obedeceram ao desenho das redes e pediu que refizesse. Deliberação: 64 

Mantido na pauta. f) Deliberar para aprovação a Ampliação da Comissão de Monitoramento das Cirurgias 65 

Eletivas. GEPLAN/SES. Renata enfatizou que a Câmara Técnica deixou para a CIB deliberar esse ponto, tendo 66 

em vista que 08 municípios não cumpriram e sugeriram formar um grupo para realizar o monitoramento 67 

devido dessas cirurgias eletivas o mais rápido possível. Deliberação: Mantido na pauta. g) Deliberar para pauta 68 

da CIB, aprovar a Habilitação de 10 Leitos de UTI Pediátrico, Tipo 2, do Hospital Municipal Valentina, CNES 69 

2399636. GERAV/SES. Decisão: mantido em pauta. Processo em conformidade e, após discussão foi 70 

identificado a fonte de recursos no Plano Estadual da Rede no valor de R$ 2 milhões e seiscentos mil, 71 

conforme Portaria N. 1624/2015. h) Deliberar para a pauta da CIB, aprovar a Habilitação de 06 Leitos de UTI 72 

Adulto, Tipo 2, do Hospital Municipal Santa Isabel, CNES 2399555. GERAV/SES. Decisão: mantido em pauta. 73 

Após discussão foi identificado a fonte de recursos no Plano Estadual da Rede, embora ficou ainda com saldo 74 

para habilitação de mais 04 leitos, pois o total era de 10 leitos. i) Deliberar para aprovação o Plano de Ação de 75 

Acompanhamento da Linha de Cuidados da Oncologia. GERAV/SES. Foi item de pauta anterior, não havendo 76 

recurso novo para essa linha de cuidado nem reserva técnica da PPI, assim a Câmara Técnica deliberou para 77 

assinar resolução ad referendum, mas o COSEMS só recebeu dia 10/09 e não havendo tempo hábil, voltou 78 

para a pauta da reunião ordinária. j) Deliberar para aprovação a Reabilitação do Hospital Laureano, CNES 79 

2399741, como referência como Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia – CACON. 80 

GERAV/SES. Decisão: mantido em pauta, tendo em vista seguir a prioridade e habilitação do serviço, conforme 81 

consta no plano da rede. l) Deliberar para aprovação a Reabilitação do Hospital São Vicente de Paulo, CNES 82 

2399776, como referencia em UNACON com serviço de radioterapia. GERAV/SES. Deliberação: mantido em 83 

pauta. m) Deliberar para aprovação a Reabilitação do Hospital Escola da FAP, CNES 2315793, como referencia 84 

em UNACON com serviço de radioterapia. GERAV/SES. Decisão: mantido em pauta, pois esses dois processos 85 

também seguem a prioridade que consta no plano da rede de oncologia, embora contenham pendências 86 

estruturais no serviço que não são impeditivas para nós, apenas se for para o Ministério da Saúde e a Câmara 87 

Técnica, pensando no usuário do serviço. A Sr.ª Joseneida Remígio questionou que o Ministério da Saúde não 88 

habilitava serviços pontuais, mas a Sr.ª Luzia Pinto esclareceu que para serviços novos não pode, mas como o 89 

nosso já era habilitado e está acrescentando serviços propostos no plano da rede é permitido. Além disso, 90 

questionou que pendência estrutural é muito séria, mas a Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que concordava e que 91 

até questionou isso da Câmara Técnica, mas que foi orientação do próprio Ministério da Saúde que a CIB 92 

deveria pactuar e que no momento da visita técnica averiguaria isso como condicionante para habilitação. n) 93 

Deliberar para aprovação a Reabilitação do Hospital Universitário Alcides Carneiro, CNES 2676060, como 94 

referencia em UNACON com serviço de oncologia pediátrico. GERAV/SES. Decisão: mantido em pauta e segue 95 

a mesma orientação dos itens anteriores. o) Deliberar para aprovação a Implantação do Serviço de Atenção 96 

Domiciliar do município de Gurinhém. GEAS/SES. Decisão: mantido em pauta, pois a única pendência era a 97 

resolução da CIR, mas que já foi anexado ao processo e a população assistida por esse SAD será de Gurinhém e 98 

Caldas Brandão, sendo assim, aprovado. p) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Habilitação do CAPS 99 

Infantojuvenil do município de Mataraca, do CAPS I do município de Pitimbu e do CAPS I do município de 100 

Prata. GEAS/SES. Decisão: mantido em pauta. Após exposição da Área Técnica acerca do funcionamento dos 101 

serviços e sem nenhuma pendência nos processos. q) Deliberar para aprovação o Plano de Metas da Central 102 

de Transplante referente ao Plano Nacional de Incentivo as Organizações para procura de Órgãos. CTPB/SES. 103 



Decisão: mantido em pauta, tendo em vista que foi item da pauta anterior e solicitaram incluir alguns itens 104 

para apresentar na CIB de hoje. r) Deliberar para aprovação o Novo Calendário de Reuniões da Câmara Técnica 105 

e da CIB-E/PB. CIB-E/PB. Decisão: mantido em pauta e sugerido realizar as reuniões nas terças-feiras que 106 

antecedem as reuniões da CIB e para que os gestores do COSEMS liberem a disponibilidade dos técnicos nos 107 

dois turnos de trabalho para legitimar e fortalecer o trabalho da Câmara Técnica para analisar e dar parecer 108 

técnico do COSEMS junto a SES com assinatura de todos nos processos. A Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que 109 

apoia essa necessidade e solicitou apoio dos gestores municipais, cujas técnicas representam o COSEMS nessa 110 

Câmara Técnica. Dando prosseguimento a pauta da CIB, voltando ao item q) Deliberar para pauta da CIB, 111 

aprovar o Remanejamento de Saldo Financeiro existente até 31/12/2014 no Bloco de Vigilância em Saúde no 112 

valor de R$ 20.000.115,60 (Vinte milhões, cento e quinze mil reais e sessenta centavos) para o Bloco de 113 

Assistência Farmacêutica - Componente Especializado e o de Assistência Farmacêutica Prisional (Portaria GM 114 

n. 1.073, de 23 de julho de 2015). Gabinete/SES. Decisão: mantido em pauta. Após apresentado pela GEAS e 115 

complementado pela GEVS, foi colocado pelos técnicos da representação do COSEMS acerca da não utilização 116 

do recurso em tempo hábil e que outras conduções poderiam ter sido dada para que o montante financeiro 117 

não tivesse ficado parado na conta da SES, foi questionado ainda os valores remanejados para o Componente 118 

Prisional, visto ser um valor baixo. A GEVS pontuou que se trata de recurso “carimbado” de Portarias, a qual 119 

engessava o seu uso, e com a publicação da Portaria GM n. 1.073, de 23 de julho de 2015 tinha ficado 120 

maleável. A técnica da SMS de CG indagou acerca da importância do uso do recurso pela própria área e que a 121 

Vigilância não fosse apenas tratada como a “prima rica” do ponto de vista de fonte financeira. A Técnica do 122 

CEDMEX colocou o valor recebido do MS e o praticado pela SES. A GEPLAN se colocou sinalizando que a 123 

Proposta pedia a deliberação do Remanejamento e não da discussão do porque de não utilização do recurso. 124 

Assim, passou a palavra a Sr.ª Renata da Vigilância da SES-PB que apresentou os indicadores do Programa de 125 

Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQAVS, conforme ITEM J - da pauta do COSEMS-PB também - 126 

Apresentação dos resultados do programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) e deu 127 

algumas orientações quanto ao percentual de alcance de indicadores para receber os recursos financeiros. 128 

Destacou que quando da análise do extrato financeiro por alcance de indicadores percebeu-se que a 129 

totalidade dos 223 municípios paraibanos deveria receber R$ 3.903.000,00 (três milhões e novecentos e três 130 

mil reais), mas só receberam R$ 2.592.00,00 (dois milhões e quinhentos e noventa e dois mil reais), tendo uma 131 

perda de R$ 1.311.000,00 (um milhão e trezentos e onze mil reais), o que serve de reflexão para unir esforços 132 

entre municípios e estado para reverter essa situação, para desempenhar melhor a gestão para execução das 133 

ações sob sua responsabilidade, embora todo município tenha seu grau de complexidade igual aos demais 134 

frente ao seu porte populacional e suas dificuldades. E ainda, solicitou que os presidentes de CIR abordassem 135 

essa apresentação sobre a situação de saúde de cada região, a fim de fortalecer. Em seguida, a Sr.ª Soraya 136 

Galdino abriu a fala para a plenária e a Sr.ª Joseneida Remígio, Assessora Técnica do COSEMS-PB, aprovou o 137 

mérito da questão, mas falou sobre o impacto de remanejamento frente a captação de novos recursos quando 138 

as áreas técnicas tem que devolver recursos ao Ministério da Saúde. Destacou que não se pode apontar que só 139 

os municípios são culpados, quando o estado estava realizando monitoramento e mesmo tendo recurso em 140 

mãos não efetuou investimento em outras ações, em capacitações e orientações in loco dos municípios para 141 

sanar esses problemas, estimulando e apoiando os municípios para alcançar esses indicadores. Apontou 142 

tratar-se de uma avaliação crítica construtiva para evitar que tal fato volte a ocorrer nas áreas técnicas da SES. 143 

Com o retorno da palavra, a Sr.ª Soraya Galdino apontou que conversou com a Dra. Roberta Abath que 144 

aprovaria o remanejamento, mas que fique pactuado que o Estado se faça presente, apoiando e ajudando os 145 

municípios que repassarão suas dificuldades para alcance de metas para elaborar um Plano Operativo para 146 

melhoria a ser repassado do COSEMS a SES. Dada a palavra, o Sr. Nelson Calzavara, Assessor Técnico do 147 

COSEMS, solicitou esclarecimento sobre esse valor de remanejamento e o saldo financeiro, pois a vigilância é a 148 

“prima rica”, mas muitas vezes é esquecida.  A Sra. Renata explicou que há um saldo de anos anteriores no 149 

valor de R$ 30 milhões, dos quais será reservada a quantia de 10 milhões que já está comprometida com 150 

processos e licitações, sendo os R$ 20 milhões para remanejamento até 31 de outubro de 2015 e ainda 151 

existem em andamento os processos de execução dos recursos de 2015 de janeiro a setembro. A Sr.ª Soraya 152 

Galdino enfatizou que sob orientação do CONASEMS é importante ressaltar que essa portaria foi fruto de 153 

problemas não só na Paraíba, mas em todo o Brasil sobre acúmulo e não utilização de recursos, por isso há 154 

possibilidade de pactuar em CIB o remanejamento. Ressaltou ainda, que anualmente o Estado recebe em 155 

torno de R$ 14 ou 15 milhões para as ações da vigilância e está sendo acumulado sem execução das ações e 156 

serviços e esse valor de R$ 30 milhões é como se o estado tivesse acumulado o valor de quase dois anos e isso 157 

precisa ser revisto pela SES. O Sr. Nelson Calzavara enfatizou que devemos atentar como será realizado esse 158 

remanejamento, seguindo os critérios da Portaria N⁰. 1.073/2015 garante que só pode ser remanejados 159 



recursos para o componente especializado da assistência farmacêutica e não para atender as demandas 160 

judiciais nem para o sistema prisional. O Sr. Wellington Antônio Rodrigues de Oliveira, Secretário Municipal 161 

de Guarabira, enfatizou a situação dos municípios e destacou que vai ficar marcado que houve uma 162 

subutilização desses recursos e isso traz a necessidade de que os municípios possam solicitar remanejamento 163 

de recursos também diante as dificuldades que os municípios também tem, lembrando que devem pactuar na 164 

CIR até 31 de outubro. A Sr.ª Soraya Galdino agradeceu a participação de Renata e voltou a pauta do COSEMS-165 

PB para ITEM 1, alínea “a” – Aprovação da Ata  da 05° Assembleia do COSEMS-PB, a qual fora encaminhada 166 

por e-mail a todos os gestores e colocada em aprovação pela plenária, sendo assim, aprovada por 167 

unanimidade. Seguindo o ITEM 1, alínea “b” – Apresentação dos novos Membros eleitos para a Diretoria do 168 

COSEMS-PB biênio 2015-2017 e dos Membros efetivos e titulares com assento na CIB-PB. Dessa forma, a Sr.ª 169 

Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Joseneida Remígio que leu a composição da chapa Compromisso e 170 

União da nova Diretoria Executiva eleita do COSEMS: DIRETORIA EXECUTIVA – PRESIDENCIA – Presidente: 171 

SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA – SMS MONTADAS; Vice-Presidente: SANDRA NÚBIA PEREIRA 172 

BRILHANTE – SMS SÃO BENTO; DIRETORIA DE FINANÇAS – Titular: AMANDA MOREIRA DE SOUSA LINS – 173 

SMS CRUZ DO ESPÍRITO SANTO; Suplente: MARCONE FERNANDO NÓBREGA DE MORAIS – SMS 174 

CATINGUEIRA; DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO – Titular: LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO – 175 

SMS CAMPINA GRANDE; Suplente: FLÁVIO ROBERTO TAVARES PESSOA – SMS SALGADO DE SÃO FÉLIX; 176 

DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE – Titular: NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO 177 

GADELHA – SMS SOUSA; Suplente: JOÃO PAULO RESENDE DE OLIVEIRA – SMS MATURÉIA ; DIRETORIA DE 178 

REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE – Titular: JAMMES W. FERREIRA DE ARAUJO – SMS MOGEIRO; Suplente: 179 

ANTÔNIO CARLOS SOUSA SARMENTO – SMS SUMÉ; DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE – Titular: ANNA 180 

LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA – SMS MONTEIRO; Suplente: WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE 181 

OLIVEIRA – SMS GUARABIRA; DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Titular: MARIA LÚCIA LEAL CABRAL - 182 

CATURITÉ; Suplente: ROSETE BEZERRA CALCANTE ARCOVERDE – SMS ESPERANÇA; REPRESENTANTES DE 183 

MACROREGIONAIS: 1ª MACRO – Titular: MAURO SÉRGIO DA SILVA – SMS JURIPIRANGA; Suplente: 184 

ELISANDRO BEZERRA BARBOSA – SMS MAMANGUAPE; 2ª MACRO – Titular: MARCELO JACKSON DINOÁ DE 185 

ALMEIDA – SMS SERRA BRANCA; Suplente: CONSTANÇA DENIZE GONÇALVES DANTAS - OLIVEDOS; 3ª 186 

MACRO – Titular: MARIA CECÍLIA LOPES FELIPE – SMS SANTANA DOS GARROTES; Suplente: ROSANGELA 187 

FERREIRA SILVA – SMS PASSAGEM; 4ª MACRO – Titular: HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - CAJAZEIRAS; 188 

Suplente: RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE – SMS SÃO DOMINGOS; CONSELHO FISCAL - 1º 189 

Membro Titular:  ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA – SMS POMBAL; 1º Membro 190 

Suplente: EDÍSIO FRANCISCO DA SILVA – SMS ÁGUA BRANCA; 2º Membro Titular: JOSÉ RUCLENATO GOMES 191 

DA SILVA – SMS PIÁNCO; 2º Membro Suplente: WILMA DA VITÓRIA DE CASTRO SANTOS – SMS NOVA 192 

PALMEIRA; 3º Membro Titular: PAULINA Mª ALVES DE ASSIS MAIA – SMS CATOLÉ DO ROCHA; 3º Membro 193 

Suplente: IVANDLA FIRMINO B. LEITE – SMS JURÚ. Diante dessa chapa, a Sr.ª Soraya Galdino esclareceu os 194 

critérios que utilizou como prerrogativa da presidente do COSEMS-PB, conforme o estatuto, para escolha do 195 

indicados para ocupar os assentos da CIB (titulares e suplentes) foi contemplar todas as macrorregiões e 196 

renovar os assentos com outros gestores, dando maior possibilidade e dinamicidade, além de ter contatado 197 

alguns presidentes de CIR para reforçar essas indicações e indicou que serão os REPRESENTANTES DO 198 

COSEMS NA CIB –  TITULARES: 1. SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA – SMS MONTADAS – Presidente do 199 

COSEMS – assento nato da CIB; 2. MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES – SMS JOÃO PESSOA – assento nato 200 

da CIB; 3. SANDRA NÚBIA PEREIRA BRILHANTE – SMS SÃO BENTO – representante da 4ª MACRO; 4. JOÃO 201 

PAULO RESENDE DE OLIVEIRA – SMS MATURÉIA – representante da 3ª MACRO; 5. LUZIA MARIA MARINHO 202 

LEITE PINTO – SMS CAMPINA GRANDE – representante da 2ª MACRO; 6. WELLIGTON ANTÔNIO RODRIGUES 203 

DE OLIVEIRA – SMS GUARABIRA – representante da 1ª MACRO; SUPLENTES: 7. AMANDA MOREIRA DE 204 

SOUSA LINS – SMS CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – representante da 1ª MACRO; 8. ANTÔNIO CARLOS SOUSA 205 

SARMENTO – SMS SUMÉ – representante da 2ª MACRO; 9. FLÁVIO ROBERTO TAVARES PESSOA – SMS 206 

SALGADO DE SÃO FÉLIX – representante da 1ª MACRO; 10. NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO – SMS SOUSA – 207 

representante da 4ª MACRO; 11. MARIA LÚCIA LEAL CABRAL – SMS CATURITÉ – representante da 2ª 208 

MACRO; 12. MARCONE FERNANDO NÓBREGA DE MORAES - SMS CATINGUEIRA – representante da 3ª 209 

MACRO. A Sr.ª Soraya Galdino destacou a necessidade dos gestores de João Pessoa e Campina Grande, como 210 

as maiores cidades do Estado, devem fazer parte dos assentos da CIB. Assim, colocou em aprovação, sendo 211 

aprovado por unanimidade e assim deu as boas vindas aos novos membros, informando que será repassado a 212 

Selda da CIB para participar da reunião logo a tarde e que atentem para representar todos os 223 municípios e 213 

não apenas o seu próprio município ou sua macrorregião. Dando prosseguimento, a Sr.ª Soraya Galdino 214 

passou a palavra a Sr.ª Hellen Nascimento, Assessora de Comunicação do COSEMS para apresentar o ITEM 1, 215 



alínea “c” – Apresentação do novo SITE do COSEMS-PB que enalteceu que o COSEMS tendo por objetivo dar 216 

mais transparência e visibilidade, além de divulgar todas as informações do COSEMS nas esferas federal, 217 

estadual e municipal. Destacou que restou resolvido deixar o layout mais limpo e de fácil navegação, sendo 218 

mais objetivo e responsivo do site que se adapta a qualquer plataforma como tablete e smartphones e tornar 219 

mais acessível e com matérias mais atualizadas, publicações, além da galeria de fotos dos eventos e ações do 220 

COSEMS por meio do Flickr e foi demonstrando em tela os itens disponíveis do novo site. Ainda, destacou a 221 

utilização de novos e-mails institucionais da equipe do COSEMS-PB e que possam acessar também as redes 222 

sociais do COSEMS como facebook, twitter e instagram como caráter mais informativo do que o site, 223 

preenchendo todas as lacunas de comunicação das ações do COSEMS e as pertinentes a saúde de interesse de 224 

todos os secretários municipais de saúde e sugerimos para que possa tornar hábito diário que acessem esses 225 

meios de comunicação. A Sr.ª Soraya Galdino destacou a presença e a mudança da nova secretária municipal 226 

de Pocinhos, a Sr.ª Roseane de Araújo Costa Ferreira e deu as boas vindas. Voltando ao ITEM 1, alínea “b”, 227 

Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que tem havido problemas com a representação do COSEMS-PB nas comissões e 228 

nos grupos de trabalho da SES, motivo pelo qual nomes precisam ser indicados nesta Assembleia e que isso já 229 

remete ao ITEM 1, alínea “d” e assim foi lendo os representantes que estavam desde a última diretoria e 230 

colocando em votação, destacou que seria interessante que as pessoas que já estavam nessas comissões 231 

pudessem permanecer para poder dar continuidade nas discussões e encaminhamentos, além de ressaltar a 232 

importância da participação de todos nas reuniões técnicas, representando o COSEMS, pois quando falta 233 

alguém na reunião, o COSEMS fica sem fala e que encaminhassem para e-mail do COSEMS, os relatórios 234 

padrão das reuniões para conhecimento e decisões do COSEMS com dados bancários para condicionar o 235 

pagamento dessa ajuda de custo. Assim, foi lendo os nomes e solicitando aprovação de permanência ou 236 

alteração: PCEPs e do Monitoramento da PPI - Soraya Galdino de Araújo Lucena – SMS Montadas; Luzia 237 

Maria Marinho Leite Pinto- SMS Campina  Grande; Wellington Antônio R. de Oliveira – SMS Guarabira; Ana 238 

Lorena de Farias L. Nóbrega – SMS Monteiro. Programa de Inclusão Digital – PID - Flávio Roberto Tavares 239 

Pessoa - SMS Salgado de São Felix; Nelson Calzavara de Araújo - Assessor Técnico COSEMS/PB. 240 

Comissão de Acompanhamento de Controle Organizativo da Ação Pública – COAP - Sandra Núbia Pereira 241 

Brilhante – SMS São Bento; Joselisses Abel Ferreira - Assessora  Jurídica do COSEMS/PB. Conselho Estadual 242 

de Saúde da Paraíba – CES/PB - Titular: Jammes W. Ferreira de Araújo - SMS de Mogeiro; Suplente: 243 

Constança Denise Gonçalves Dantas - SMS de Olivedos. Comissão de Acompanhamento das Cirurgias 244 

Eletivas - Renata de Lima Madruga - Membro C. Técnica/ SMS de Alhandra; Fabiana Oliveira Ramalho Leite - 245 

Membro C. Técnica/ SMS de Bayeux; Marcia Hercília Araújo de Souza -Membro C. Técnica/ SMS de João 246 

Pessoa; Nelson Calzavara de Araújo - Assessor Técnico COSEMS/PB. Camara Técnica da CIB/SES/PB – 247 

Técnicas - Maria Hercília Araújo de Souza – SMS João Pessoa; Renata de Lima Madruga -SMS de Alhandra; 248 

Fabiana Oliveira Ramalho Leite - SMS de Bayeux; Francisca Eudezia Damasceno Nunes - SMS de Campina 249 

Grande; Fernanda Naiene Rodrigues Valadares - SMS de Serra Branca;  Adalgisa Maria Gadelha Vale 250 

Granjeiro - SMS de  Sousa.  Grupo Condutor Estadual da Rede de Doenças Crônica - Titular: Maria Lúcia Leal 251 

Cabral – SMS Caturité; Suplente: Amanda Moreira Lins – SMS Cruz do E. Santo Grupo Condutor Estadual da 252 

Rede de Cegonha - Maria Célia Gomes de Aguiar Cunha – SMS Aroeiras; José Diógenes de Sousa Vasconcelos 253 

–SMS Gado Bravo.  Grupo Condutor de Urgência e Emergência – RUE - Antônio Carlos Sousa Sarmento – SMS 254 

Sumé; Adalgisa Maria Gadelha Vale Granjeiro - Téc. Câmara Técnica/Sousa. Grupo Condutor da Rede de 255 

Atenção Psicossocial - Eudezia Damasceno Nunes - SMS Adjunta Campina Grande; Paulina Maria Alves de 256 

Assis Maia – SMS Catolé do Rocha.  Comissão de Cuidado à Pessoa com Deficiência - Rosete Bezerra 257 

Cavalcante Arcoverde – SMS Esperança; Wellington Antônio Rodrigues de Oliveira – SMS Guarabira.  Grupo 258 

Condutor Estadual da Política Nacional de Saúde Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 259 

Prisional – GCPNAISP - Titular: José Ruclenato Soares da Silva – SMS Piancó; Suplente: Antônio Carlos Souza 260 

Sarmento – SMS Sumé. Comissão do Programa Mais Médicos - Soraya Galdino de Araújo Lucena – SMS 261 

Montadas; Sandra Núbia Pereira Brilhante – SMS São Bento.  Núcleo Estadual de Apoio ao SIOPS – 262 

NEASIOPS - João Paulo Resende de Oliveira - SMS Matureia.  Comitê Técnico de Saúde da População Negra – 263 

CTSPN - Mauro Sérgio da Silva – SMS  Juripiranga; Flávio Roberto Tavares Pessoa – SMS Salgado de São 264 

Félix; Adriano Galdino da Silva – SMS Cuitegi. Comitê Estadual de Mobilização Contra a Dengue - Maria Lúcia 265 

Leal Cabral – SMS Caturité; Rosete Bezerra Cavalcante Arcoverde – Esperança. A Sr.ª Soraya Galdino 266 

informou que todos receberão por e-mail as nomeações das comissões e grupos e caso haja solicitação de 267 

outros representantes de futuros grupos, faremos indicações de nomes que ainda não estão representando. 268 

Dando seguimento a pauta, passou a palavra para a Sr.ª Joseneida Remígio sobre o ITEM 1, alínea “d” – 269 

Apresentação/Pactuação dos critérios de pagamento referente a “Ajuda de Custo” para os representantes 270 

do COSEMS-PB em deslocamento, pensando no apoio financeiro ao representante para participar da reunião 271 



da comissão e/ou grupos ou outro evento sendo indicado oficialmente pelo COSEMS e pensando no 272 

fortalecimento institucional desse COSEMS, decidimos aprovar e publicar resolução para criação de  Ajuda de 273 

Custo para as hipóteses em que o do Gestor Municipal se deslocar, em trabalho, como representante oficial do 274 

COSEMS-PB, dentro do território da Paraíba, nos seguintes termos: fará(ão) jus a referida Ajuda de Custo o(s) 275 

Gestor(es) Municipal(is) – secretario(s)  ou equivalente(s),  quando for(em) expressamente convocado do 276 

COSEMS-PB, via oficio,  para representar o Conselho em evento, bem como o(s) membro(s) de Comissão(ões) 277 

designado(s) por instrumento interno, aprovando o valor da Ajuda de Custo de R$ 100,00 (cem reais) por 278 

representação e aprovar que deverá ser apresentado, para efeito de prestação de contas do Conselho, um 279 

relato do evento bem como uma cópia da frequência de participação e que entrará em vigor a partir da 280 

competência setembro de 2015. Em caso, de haver a participação dos dois representantes do COSEMS, poderá 281 

ser pago a ajuda de custo aos dois e, pediu que se comunicasse para garantir sempre a presença do titular ou 282 

suplente na referida reunião. Dando continuidade a pauta, passou ao ITEM 1, alínea “e” – Convite e 283 

apresentação dos encaminhamentos – Programação, dia e local - para o II Seminário Gilson Carvalho, 284 

apontando que se tornou mais viável realizar o seminário  em João Pessoa e não mais em Campina Grande 285 

devido ao alto custo para fazer lá e já recebemos orçamentos mais em conta para fazer em João Pessoa, pois a 286 

ideia é fechar hospedagem e evento no mesmo local. Destacou o esforço para captar recurso para esse 287 

seminário, apesar da crise econômica, relembrando que será uma vaga por município e que nenhum gestor 288 

municipal deve confirmar presença e não comparecer, pois tal ato acarreta prejuízo econômico e pode 289 

prejudicar a participação do gestor em outros eventos. Assim, restou destacado que caso o gestor não possa 290 

vir que indique logo um técnico vinculado ao município. A programação será para 4 a 6 de novembro, sendo 291 

três dias com abertura à noite, com entrada no hotel ao meio dia e seguirão com outros dois dias de trabalho, 292 

usando a metodologia com discussão em mesas e depois grupos de trabalhos e, ainda a entrega de Medalha. 293 

Apontou que assim que tivermos maiores encaminhamentos e informações, enviaremos por e-mail e quem 294 

puder nos ajudar será bem vindo. A Sr.ª Joseneida Remígio, sobre o ITEM f) Apresentação da relação de 295 

Prioridades de Habilitação e custeio aprovada na CIT e pactuado AD Referendum, informou que isso foi 296 

pactuado na reunião anterior da CIB, sendo aprovado e apenas solicitado que a CIB anexasse a lista de 297 

municípios contemplados . A Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Joselisses Abel para discorrer sobre o 298 

ITEM 1, alínea “g” - Apresentação dos encaminhamentos deliberados na Reunião do dia 08 próximo passado 299 

com os Gestores e Prefeitos e o MP representado por Dr. Godoy sobre as recomendações 078 e 079, que, 300 

por sua vez, relatou que no evento outrora realizado para dar maiores esclarecimentos sobre as 301 

recomendações 078 e 079 do MP aos municípios notificados se fez presente um público aproximado de 100 302 

(cem) pessoas entre prefeitos, secretários e técnicos municipais, de modo que foi pactuado com o MP a 303 

dilatação do prazo para envio das respostas as notificações até 30 de setembro de 2015. Destacou a 304 

necessidade de que os municípios apresentassem dentro do referido prazo suas justificativas individuais 305 

sempre considerando a realidade local, mas que seria imprescindível a discussão prévia em cada CIR no intuito 306 

de viabilizar a reprogramação dos recursos da PPI. Ressaltou que caso os municípios silenciem e não 307 

encaminhem suas respostas e justificativas ao MP nesse prazo, o mesmo poderá efetuar encaminhamento ao 308 

setor de improbidade administrativa para instaurar um processo. Dada a palavra, o Sr. Nelson Calzavara 309 

informou que o COSEMS elaborou uma nota técnica que fora encaminhada ao e-mail dos gestores e na 310 

oportunidade leu a referida nota técnica e apontou que a mesma encontra-se no site do COSEMS. Ainda, a Sr.ª 311 

Soraya Galdino informou que conseguiu com a Sra. Roberta Abath, o espaço onde era o banco na frente da 312 

SES a fim de ser utilizado pelo COSEMS, sem prazo determinado. Desta forma, apontou que o COSEMS terá um 313 

novo espaço bem maior para melhor receber todos os gestores e para otimizar o trabalho interno da equipe. 314 

Apontou a necessidade de contratação de um arquiteto para elaborar o projeto de reforma e mobiliário. 315 

Lembrando que também pactuamos com o Ministro de Saúde um prazo entre 8 a 9 meses para conseguir o 316 

prédio do Ministério da Saúde em João Pessoa. Passou a palavra a Sr.ª Poliana para dar um aviso sobre o 317 

Programa Mais Médicos sobre o fluxo de demandas de interesse do gestor, seja para denúncia, solicitando 318 

visita técnica e que será por meio de ofício para dar entrada em processo na SES com número de protocolo 319 

que será dado encaminhamentos de acordo com a demanda e ainda, os municípios que possuem PROVAB 320 

realizar a avaliação até 25 desse mês e lembrou da importância de manter sempre atualizado as informações 321 

no sistema SGP, principalmente quando há troca de gestor, alterar o e-mail e telefone, pois é o meio de 322 

contato. A Sr.ª Soraya Galdino solicitou que Poliana enviasse um e-mail ao COSEMS com essas orientações 323 

sobre troca de informações de gestor. Passou a palavra ao Sr. Adriano Abucater, Apoiador da SGEP/MS que 324 

parabenizou a nova diretoria do COSEMS e vem acompanhando o fortalecimento institucional do COSEMS. Na 325 

oportunidade, destacou o ITEM 1, alínea “h” - Apresentação e pactuação do Questionário a ser aplicado aos 326 

representantes dos municípios na CIB, para a Pesquisa “Avaliação da Implementação do Contrato 327 



Organizativo de Ação Publica – COAP” MSDAI/FIOCRUZ, relatando sobre os limites e possibilidades que há no 328 

processo de implementação do COAP, de modo que no panorama brasileiro, apenas os estados de Mato 329 

Grosso do Sul e Ceará que assinaram o COAP, Alagoas e Sergipe avançaram e muitos dispararam processos de 330 

discussão, dentre eles o Estado da Paraíba, e essa pesquisa será realizada por mim, apoiador o MS em 331 

conjunto com a articuladora do COSEMS, Joseneida Remígio, com o objetivo de refletir os avanços e entraves, 332 

por meio de questionamentos aos secretários que são titulares na CIB, avaliando os fatores políticos e 333 

institucionais nesse processo do COAP, com dados cadastrais do gestor na primeira parte e mais 25 itens na 334 

segunda parte, necessitando de uma disponibilidade do gestor por 30 minutos por telefone ou e-mail. Passou 335 

a palavra ao Sr. Nelson Calzavara que discorreu sobre o ITEM 1, alínea “i” - Apresentação da ferramenta e-336 

CAR para acompanhamento das ações realizadas para o eixo estrutura do QUALIFAR-SUS, no qual o gestor 337 

recebeu senha por e-mail para acesso e apenas o município de Caraúbas concluiu o questionário, pois o 338 

COSEMS tem uma senha que visualiza a situação de todos os municípios; é bem simples, pode ser respondido 339 

pelo farmacêutico como ferramenta para acompanhamento da conclusão das aquisições dos itens que 340 

programaram adquirir no QualifarSus e precisa colocar concluído, pois a maioria deve estar em andamento, 341 

em licitação e enviar as informações. Assim, seguiu para os INFORMES: a Sr.ª Joseneida Remígio relatou que a 342 

nova diretoria do CONASEMS estabeleceu um fluxo de informações e discussões técnicas, de modo que solicita 343 

dos COSEMS para dar parecer técnico sobre minutas de portarias e outras demandas técnicas, e o Sr. Nelson 344 

Calzavara citou como por exemplo, a relação e/ou dificuldade de articulação entre a CONITEC e os municípios 345 

para incorporação a RENAME de medicamentos e informamos que na Paraíba não temos conhecimento nem 346 

acesso e solicitamos uma aproximação frente a isso; a Sr.ª Joseneida Remígio esclareceu sobre alguns 347 

comentários sobre a ausência do COSEMS na comitiva para a visita do Ministro a João Pessoa, para 348 

inauguração da nova ala do Trauma, porque infelizmente o COSEMS não recebeu o convite e isso causou 349 

alguns transtornos, inclusive o próprio Ministro da Saúde sentiu falta e mandou ligar questionando, mas já 350 

foram sanados;  a Sr.ª Soraya Galdino explicou sobre a solicitação do projeto de Mutirão de Catarata em 351 

Campina Grande que ainda sentará com a secretária Luzia para pactuar alguns detalhes e que depois será 352 

comunicado; a Sr.ª Soraya Galdino informou que o Sr. Wellington Oliveira representou o COSEMS na mesa de 353 

abertura de curso sobre assistência farmacêutica realizado pelo COSEMS do Rio Grande do Norte, devido ao 354 

seu destaque durante o nosso congresso Norte e Nordeste; a Sr.ª Joseneida Remígio apresentou a situação 355 

das negociações para assinatura dos PCEPs, embora não estejam todos publicados, os municípios sem PCEP 356 

são: Princesa Isabel, Queimadas, Solânea e Serraria. Os demais informes que constavam na pauta não foram 357 

debatidos devido não haver tempo hábil como Nota Técnica n° 250/15 CGSI/DRAC/SAS/MS - sobre 358 

irregularidades no CNES; Nota Técnica: A contribuição que o SUS Precisa, recomendações a serem discutidas 359 

na Conferência Estadual; Ata da Reunião da Diretoria do CONASEMS e Portaria n° 747/15 prorroga prazo para 360 

30 de setembro de 2015. Sem mais, foram feitos os agradecimentos, reforçado o convite para a reunião da 361 

CIB-PB às 14h, no mesmo local e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse 362 

a assembleia. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 15 de 363 

setembro de 2015. 364 
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