
 

 

 
ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2017 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sala da CIB-PB, situada na situada 1 

na Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, Av. Dom Pedro II n.º 1826, Torre, João Pessoa/PB, foi realizada a 2 

Quinta Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB para o ano de 2017 e contou com a presença de Gestores 3 

Municipais de Saúde e demais participantes que firmam a lista de presença em anexo, a qual é parte 4 

integrante da presente Ata. A convocação teve como pontos de pauta: ITEM 1. APRESENTAÇAO/PACTUAÇÃO 5 

– a) Aprovação das Atas da 4ª e 5ª Assembleia do COSEMS-PB – Dra. Soraya Galdino; b) Apresentação: 6 

Relatoria do Trabalho da CT/ CIB – Neuma Salles; c) Apresentação/Pactuação: Pauta da CIB-PB e d) 7 

Encaminhamentos/Pactuações: Jantar de Posse da Nova Diretoria – Dra. Soraya Galdino e 2. INFORMES. A 8 

Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana e Presidente do COSEMS-PB, abriu 9 

oficialmente a assembleia, convidando todos os membros da Diretoria Executiva do COSEMS-PB para compor 10 

a mesa, desejando as boas vindas e agradeceu a presença dos gestores e demais técnicos municipais. Antes de 11 

iniciar a pauta, a Sr.ª Soraya Galdino deixou o espaço aberto caso algum membro da diretoria tivesse 12 

interesse em falar, mas não houve manifestação. Iniciando a pauta pelo ITEM a) Aprovação das Atas da 4ª e 13 

5ª Assembleia do COSEMS-PB de 2017, a Sr.ª Soraya Galdino destacou que essas atas se referiam a reunião 14 

de junho e a da eleição do Cosems em setembro e que a mesma já estava registrada no cartório.A Srº Soraya 15 

Galdino perguntou ainda se todos os gestores receberam a referida ata por e-mail e leram, sendo assim, 16 

aprovada por unanimidade. Ressaltou que caso os gestores não estivessem recebendo os e-mails do COSEMS-17 

PB como também inseridos no grupo de whatsapp procurassem as Apoiadoras de suas regiões ou as 18 

Secretárias do COSEMS-PB, Ana Carolline e Dáfia para realizar as devidas correções e/ou inclusão dos dados 19 

para manter atualizado junto ao COSEMS-PB. Dando continuidade a reunião, a Sr.ª Soraya Galdino convidou a 20 

Sra. Neuma Salles, técnica da Secretaria Municipal do Conde e representante do COSEMS-PB na Câmara 21 

Técnica – CT da CIB-PB para discorrer sobre o ITEM b) Apresentação/Relatoria do Trabalho da CT da CIB, 22 

realizada no dia 02/10/17 que consta como ITEM c) Pauta da Reunião da CIB-PB, tendo  apresentado os  23 

encaminhamentos sobre os processos da CT: a) Deliberar para pauta da CIB, aprovar o Instrutivo para 24 

Execução do Processo de Implantação da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS) em 25 

âmbito estadual. GEPLAN. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para 26 

pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação do Instrutivo para Execução do 27 

Processo de Implantação da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS) em âmbito estadual; b) 28 

Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) no Município de 29 

Alcantil em agrupamento com Barra de São Miguel, Riacho de Santo Antonio e Santa Cecília. GEAS. Decisão: 30 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 31 

processo, solicitando aprovação da implantação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) no Município de 32 

Alcantil em agrupamento com Barra de São Miguel, Riacho de Santo Antonio e Santa Cecília. A Câmara Técnica 33 

sugere que a área técnica da RUE acrescente ao processo o detalhamento da distancia entre os municípios 34 

envolvidos; c) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Implantação do Serviço de Atendimento Móvel às 35 

Urgências – SAMU 192 – no município de Santa Cecília. GEAS. DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 36 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação da 37 

implantação do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192, no município de Santa Cecília. 38 

Considerando o baixo numero de ocorrências do município, registradas pela Central de Regulação de 39 

Urgências de Campina Grande, no período de Janeiro à Setembro de 2017; Considerando que dois dos 40 

municípios limítrofes já possuem Unidade de Suporte Básica implantadas, e que constantemente encontram-41 

se baixadas pelo alto custo da manutenção do serviço. A Câmara Técnica decide a retirada de pauta, a fim de 42 

que o processo seja melhor instruído, no tocante a real necessidade da implantação do serviço.  Sugere-se a 43 

proposta deste inserir-se no contexto de regionalização com os demais municípios que já possuem o serviço 44 

implantado; d) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 911667/17-001 de Construção do Centro de 45 



Diagnóstico por Imagem no município de Araruna. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela 46 

CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, 47 

solicitando aprovação da proposta 911667/17-001 para Construção do Centro de Diagnóstico por Imagem no 48 

município de Araruna. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de 49 

resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal 50 

junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; e) 51 

Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 11902.878000/1170-07 para implantação dos Serviços de 52 

Tomografia e Ressonância no município de Cajazeiras. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO 53 

pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, 54 

solicitando aprovação da proposta 11902.878000/1170-07 para implantação dos Serviços de Tomografia e 55 

Ressonância no município de Cajazeiras. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e 56 

emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão 57 

municipal junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em 58 

vigor; f) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 912383/17-002 de Construção de Unidade 59 

Especializada em Saúde (Policlínica) no município de Passagem. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: 60 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 61 

processo, solicitando aprovação da proposta 912383/17-002 de Construção de Unidade Especializada em 62 

Saúde (Policlínica) no município de Passagem. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de 63 

resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal 64 

junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; g) 65 

Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 912445/17-001 de Construção de Policlínica no município 66 

de Monte Horebe. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia 67 

do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação da proposta 68 

912445/17-001 de Construção de Policlínica no município de Monte Horebe. Emenda Parlamentar. Sugerimos 69 

pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a 70 

apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais 71 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor; h) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 72 

911242/17-001 de Construção do Centro de Zoonoses no município de Patos. Emenda Parlamentar. GEAS. 73 

Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que 74 

se trata de processo, solicitando aprovação da proposta 911242/17-001 de Construção de Centro de Zoonoses 75 

no município de Patos. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de 76 

resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal 77 

junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; i) 78 

Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 9119902/17-001 de construção de Centro de Diagnóstico 79 

por Imagem no município de Cajazeiras. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e 80 

APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando 81 

aprovação da proposta 9119902/17-001 de construção de Centro de Diagnóstico por Imagem no município de 82 

Cajazeiras. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a 83 

validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do Ministério da 84 

Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor. j) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a 85 

Proposta 36000.1454172/01-700, de incrementar o valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) no Pab Fixo 86 

no município de Cuitegí. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 87 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação da 88 

proposta 36000.1454172/01-700, de incrementar o valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) no PAB Fixo no 89 

município de Cuitegí. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução 90 

CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às 91 

áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; k) Deliberar 92 

para pauta da CIB, aprovar a Proposta 02015.756000/1177-3 de aquisição de equipamentos e material 93 

permanente destinado ao Hospital Geral Maria Paulino Lucio, no município de São Bento. Emenda 94 

Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da 95 

CIB, de modo que se trata de processo, solicitando Decisão: DELIBERADO PARA PAUTA. Trata-se de processo 96 

solicitando aprovação da proposta 02015.7560000/1177-3 de aquisição de equipamentos e material 97 

permanente destinado ao Hospital Geral Maria Paulino Lucio, no município de São Bento. Emenda 98 

Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser 99 

condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do 100 



Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor. l) Deliberar para pauta da CIB, 101 

aprovar a Proposta 02015.756000/177-05 de aquisição de equipamentos e material permanente destinado as 102 

Unidades Básicas de Saúde, no município de São Bento. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO 103 

pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, 104 

solicitando aprovação da proposta 02015.756000/177-5 de aquisição de equipamentos e material permanente 105 

destinado as Unidades Básicas de Saúde, no município de São Bento. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo 106 

acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a 107 

apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais 108 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor; m) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 109 

902015/17-001 de Construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no município de São 110 

Bento. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-111 

PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação da proposta 902015/17-001 de 112 

Construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no município de São Bento. Emenda 113 

Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser 114 

condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do 115 

Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; n) Deliberar para pauta da 116 

CIB, aprovar a Proposta 11757.032000/1170-02, de Aquisição de Equipamentos e Material Permanente no 117 

município de Alagoinha. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 118 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando aprovação da 119 

proposta 11757.032000/1170-02, de aquisição de Equipamentos e Material Permanente no município de 120 

Alagoinha. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, 121 

devendo ser condicionada a validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas 122 

técnicas do Ministério da Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; o) Deliberar para 123 

pauta da CIB, aprovar a Proposta 36000.1454582/01-700, de Incrementar o valor de R$300.000,00 124 

(Trezentos mil reais) no Pab Fixo no município de Pedro Regis. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: 125 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 126 

processo, solicitando aprovação da proposta 36000.1454582/01-700, de incrementar o valor de R$300.000,00 127 

(Trezentos mil reais) no Pab Fixo no município de Pedro Regis. Emenda Parlamentar. Sugerimos pelo 128 

acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a validade da mesma a 129 

apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde aos demais 130 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor; p) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta 91245217-131 

003 de Construção de Policlínica no município de Brejo do Cruz. Emenda Parlamentar. GEAS. Decisão: 132 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 133 

processo, solicitando aprovação da proposta 91245217-003 de Construção de Policlínica no município de Brejo 134 

do Cruz. Sugerimos pelo acolhimento da solicitação e emissão de resolução CIB, devendo ser condicionada a 135 

validade da mesma a apresentação por parte da gestão municipal junto às áreas técnicas do Ministério da 136 

Saúde aos demais requisitos estabelecidos na legislação em vigor; q) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a 137 

Implantação de 01 (uma) equipe de Consultório na Rua (eCR), tipo II no município de Santa Rita. GEAS. 138 

Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que 139 

se trata de processo, solicitando aprovação da proposta da Implantação de 01 (uma) equipe de Consultório na 140 

Rua (eCR), tipo II no município de Santa Rita; r) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de 141 

implantação de Unidade Odontológica Móvel – UOM, no município de Santa Rita. GEAS. Decisão: 142 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 143 

processo, solicitando aprovação da proposta de implantação de Unidade Odontológica Móvel – UOM, no 144 

município de Santa Rita. O próprio município solicita a retirada de pauta, considerando que o mesmo não 145 

atende aos critérios requisitados pelo Ministério da Saúde para a implantação do serviço. A Sr.ª Soraya 146 

Galdino agradeceu a Neuma pela sua relatoria e dando sequência a reunião, passou ao ITEM d) 147 

Encaminhamentos/Pactuações: Jantar de Posse da Nova Diretoria e explicou que repensou a proposta 148 

pactuada pela Diretoria do Cosems-PB de realizar em outubro o jantar de posse da nova diretoria, em virtude 149 

de juntar com a abertura do III Seminário Gilson Carvalho e a confraternização de final de ano, 150 

disponibilizando a data de final de novembro e início de dezembro, minimizando assim os custos. Dessa forma 151 

finalizou as apresentações/pactuações e seguiu para o ITEM 2. INFORMES, passando a palavra aos Sr. Antônio 152 

Neto (SMS Mamanguape) e Bruno Wanderley (SMS Maturéia) que relataram sobre a II Oficina de Capcitação 153 

do Projeto E-SUS GESTOR GEO realizada no período de 03 e 04 de outubro de 2017 em Maceió-AL, foi de 154 

grande importância no uso de ferramentas de GEO na gestão do SUS onde poderemos planejar a rede de 155 

atendimento através do georeferenciamento de localização , fornecendo ao gestor soluções para planejar a 156 



rede de atendimento. Esperamos que a experiência tenha sido enriquecedora e que seja capaz de auxiliar em 157 

nossas ações de planejamento e análises de situação de Saúde. Ressalto a importância de se difundir o 158 

conhecimento adquirido tornando-se multiplicador do conhecimento para os municípios de nosso estado, 159 

conforme a Portaria N° 406 de 8 de março de 2012. Ressaltou a importância do georeferenciamento no nosso 160 

cotidiano apontando a importância do cadastramento efetivo e correto para que as tomadas de decisões 161 

sejam fidedignas, pois tudo que se diz respeito ao georeferenciamento/geolocalização devem conter dados 162 

exatos para que a informação no final não nos mostre resultados inversos. Precisamos ainda estudar bastante 163 

o assunto devido ser um assunto complexo e que exige dados de várias esferas. Precisamos nos aprofundar 164 

bastante em relação a este assunto, pois é uma ferramenta nova na saúde, apesar de já fazer parte do nosso 165 

cotidiano. Precisamos debater o assunto com pequenos grupos para poder expandir para todos os gestores. 166 

Sobre a Reunião do Conares/Conasems e CIT, a Sra. Soraya Galdino de Araújo Lucena explicou que é uma 167 

Assembleia Bimestral do Conasems com todos os Presidentes dos Cosems, com os Secretários de Saúde das 168 

Capitais e com um representante de cada Cosems, indicados pela Presidente e  destacou que foram debatidos 169 

os seguintes itens: Portaria de Inclusão SI PNI como critério de bloqueio PFVS, de modo que pactuaram que 170 

cada CIR fará um levantamento quantitativo de vacinas suficientes para atender a população por município, 171 

assim como das demandas de Educação Permanente da região, conforme formulário elaborado por Anderson 172 

a ser confeccionado pelo Cosems para articular via SES e Ministério da Saúde; Regimento Interno do 173 

Conasems; Fórum de Debates Novo Regime Fiscal e Reforma Tributária – Efeitos na Saúde e o Conasems que 174 

teve como objetivo propiciar reflexão e debate sobre os efeitos do novo regime fiscal e a necessidade de se 175 

fazer uma nova reforma tributária brasileira reunindo especialistas da área que debateram com os gestores da 176 

saúde os respectivos impactos no SUS. O Conasems solicitou aos Cosems que orientem os Secretários 177 

Municipais de Saúde que se articulem com os Deputados para fazer uma pressão para   se fazer uma nova 178 

reforma tributária brasileira. Enfatizou que muitas vezes perdemos recursos, pois não alimentamos os 179 

sistemas de informações e o Ministério da Saúde dará um período de adaptação de até sessenta dias para 180 

organizar a alimentação do QualifarSUS, por exemplo, e caso não haja cumprimento  o recurso será 181 

bloqueado. É importantíssimo que os gestores estejam acompanhando e cobrando a alimentação de todos os 182 

sistemas. Em relação a reunião da CIT, a Sra. Soraya Galdino de Araújo Lucena leu os encaminhamentos da 183 

referida reunião: 1. a) Consolidação das Normas do SUS (SUS Legis) – SE/MS. Encaminhamentos: Pactuado o 184 

Projeto de Consolidação das Normas do Sistema Único de Saúde – SUSLegis; DAI/SE realizará um Seminário 185 

Interno no dia 10/10/2017; DAI/SE colocará no site do Ministério da Saúde orientações que facilitarão o 186 

entendimento da consolidação das normas do SUS, referentes às Matrizes e seus anexos. d) 1. b) Minuta de 187 

Portaria que estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC 188 

para o Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade – MAC 189 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios – SAS/MS. Encaminhamentos: Minuta de Portaria pactuada no 190 

mérito, com as ressalvas feitas sobre o Glaucoma e a definição de alguns procedimentos (mamografia, 191 

Papanicolau, OPM não cirúrgicas); Conass e Conasems encaminharão para DRAC/SAS proposta sobre o 192 

Glaucoma para publicação de Portaria específica; Instituir a discussão da Terapia Renal Substitutiva (TRS) no 193 

grupo de trabalho. e) 1. c) Minuta de Resolução que aprova o II Plano Operativo (2017-2019) da Política 194 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais LGBT no âmbito do Sistema 195 

Único de Saúde (SUS) – SGEP/MS. Encaminhamentos: Pactuada a Resolução que aprova o II Plano Operativo 196 

da Política LGBT. f) 1. d) Minuta de Resolução que aprova o II Plano Operativo (2017-2019) da Política Nacional 197 

de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas no âmbito do Sistema Único de Saúde 198 

(SUS) – SGEP/MS. Encaminhamentos: Pactuada a Resolução que aprova o II Plano Operativo da Política 199 

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas. 2 g) 1. e) Minuta de Portaria 200 

que institui, para o ano de 2017, no âmbito do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento 201 

de Vigilância em Saúde, repasse financeiro destinado à organização e fortalecimento do processo de 202 

descentralização das ações de Vigilância Sanitária – ANVISA. Encaminhamentos: Pactuada a minuta de 203 

portaria. h) 1. f) Minuta de Portaria que institui, para o ano de 2017, o repasse financeiro, referente ao Piso 204 

Variável de Vigilância Sanitária – PVVISA, destinado aos Estados e Municípios para fortalecimento das ações de 205 

Vigilância Sanitária relacionadas ao controle do risco sanitário nos estabelecimentos de Sangue, Tecidos e 206 

Células (STC) – ANVISA. Encaminhamentos: Pactuada a minuta de portaria. 2. Apresentações/Debates: 2. a) 207 

Atualização sobre a situação das emergências em Saúde Pública para desastres – SVS/MS. Encaminhamentos:  208 

Sem encaminhamentos. 2. b) Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em 209 

Saúde no SUS – SGTES/MS. Encaminhamentos: O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação 210 

Permanente em Saúde no SUS será discutido no âmbito do GT GTES e será tema de pactuação na 10ª Reunião 211 

Ordinária da CIT. 3. Informes: 3. a) Panorama da situação e das estratégias de Controle do Aedes aegypti – 212 



SVS/MS. Encaminhamentos: Sem encaminhamento. Destaques: Resultado das Pactuações Tripartite: 213 

Encaminhamentos: SE/MS realizará levantamento dos resultados das pactuações tripartite para apresentação 214 

na CIT, sobre: Levantamento Rápido do Índice de infestação do Aedes Aegypti – LIRAa; Envio das informações 215 

ao HÓRUS; Alimentação do Banco de Preços em Saúde; Informatização das UBS; Política Nacional de Atenção 216 

Básica (especificamente a qualificação dos agentes de saúde para executarem as novas atribuições); S-Codes; e 217 

Resultados do mutirão de Cirurgias Eletivas, além de outras pactuações referentes a programas e políticas que 218 

forem necessárias. 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana: MINISTRO: Comunicou o resultado das eleições, 219 

em que o Brasil ocupará a presidência do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) e que o 220 

Secretário Executivo do MS, Antônio Carlos Figueiredo Nardi, foi convidado para ser presidente do Comitê de 221 

Orçamento e Finanças da OMS. Afirmou que ganhar essa representação é um avanço, haja vista que o 222 

Conselho é deliberativo. MS: informou que esteve presente na 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana 223 

realizada na Organização PanAmericana de saúde (OPAS/OMS) em 27/09/17 e comunicou a reeleição da Dra. 224 

Carissa F. Etienne para o mandato de Diretora da Secretaria Sanitária da OPAS. Mencionou que o Brasil terá 225 

participação no conselho deliberativo por meio da indicação de Diretor Adjunto na Organização Mundial de 226 

Saúde fortalecendo os esforços e as interlocuções entre países em prol da saúde. Comunicou que será 227 

realizada reunião extraordinária nos 21 e 22 de novembro na OPAS, que discutirá proposta de reformulação 228 

dos métodos de decisão com o objetivo de agilizar e aperfeiçoar a capacidade de interlocução política na área 229 

da saúde. Serão abordadas, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), ações para os casos de 230 

grandes epidemias (Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela) e casos de desastres naturais (inundações e 231 

secas catastróficas), resistência microbiana aos antibióticos e discussões sobre vacinas (capacidade de 232 

produção e garantias de fornecimento pelos laboratórios farmacêuticos). Deu ciência sobre a publicação, em 233 

22/09, pela revista Nature Communications do relatório de testes da vacina contra Zika contra a transmissão 234 

na gravidez. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Evandro Chagas em parceria com Universidade do Texas e 235 

Universidade Washington, dos Estados Unidos. Os testes apresentaram resultados positivos  em camundongos 236 

e macacos, e a previsão é que sejam realizados testes clínicos em humanos a partir de 2019. VIII Fórum 237 

Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS: Informou que será realizado o VIII Fórum Nacional de 238 

Assistência Farmacêutica no SUS, durante os dias 30 e 31 de outubro onde será apresentada a formulação da 239 

RENAME 2018, e será debatido o Programa Farmácia Popular do Brasil diante os custos financeiros para o 240 

fornecimento de medicamentos e a continuidade do programa, objetivando a melhor aplicação dos recursos 241 

públicos. Financiamento da Saúde: SAS/MS: Sobre a pauta da última Reunião CIT, quando foi pautado o 242 

SISCAN, informou a alteração da direção do DATASUS, e juntamente com o novo Diretor a SAS está revisando 243 

alguns sistemas. Na 10ª Reunião Ordinária CIT, apresentará um informe sobre o andamento da análise dos 244 

problemas apresentados no SISCAN. MINISTRO: Lembrou que a busca do MS é de estabelecer uma ficha única 245 

para atendimento clínico do cidadão e outra ficha para as condições socioeconômicas, que permitirá uma 246 

análise mais profunda e a consequente melhoria nas políticas de saúde. Registrou insatisfação com a baixa 247 

velocidade da informatização, que objetiva garantir transparência na saúde, devido aos constantes obstáculos 248 

interpostos. Está em processo de licitação o Registro Eletrônico de Saúde e sua manutenção, processo de 249 

credenciamento das empresas que farão a informatização das UBS, para a mudança do modelo de financiar 250 

doença e iniciar o financiamento de saúde. Propôs a criação de proposta de novo modelo de financiamento, 251 

baseada no consórcio intermunicipal como menor célula de saúde. A partir de consórcio realizar a base de 252 

regiões de saúde, com no máximo 1 milhão de habitantes, para que não existam vazios assistenciais e nem 253 

duplicação de serviços. Acrescentou que o Banco Mundial de Saúde se propôs para auxiliar no desenho desse 254 

novo modelo de financiamento de saúde, e solicitou a CONASS e CONASEMS sugestões de outros possíveis 255 

parceiros. CONASEMS: Pontuou que o Banco Mundial de Saúde não trabalha diretamente com saúde, portanto 256 

não é o parceiro ideal para esse processo. Ressaltou o subfinanciamento da saúde, com o incentivo aos 257 

municípios abrirem serviços e não mais auxiliando no financiamento desses serviços. Apontou a necessidade 258 

de articulação conjunta junto ao Congresso Nacional para retirar de pauta as proposta relativas ao COAP e ao 259 

Plano Decenal. Lembrou que o COAP está citado no Decreto 7.508, porém somente dois estados assinaram e 260 

que posteriormente desistiram do contrato. Está de acordo quanto à necessidade de discussão sobre o 261 

financiamento da saúde e disse que é importante uma discussão junto às áreas técnicas do MS para analisar o 262 

que já existe sobre a produção de consórcios e os parâmetros utilizados por OSCIP e OS; realizar debates sobre 263 

o Programa Qualifar SUS; as insulinas análogas a fim de evitar a judicialização sobre estes insumos. Reforçou 264 

ainda que é importante investir na Atenção Básica e acompanhar a efetividade e resolutividade dos serviços.  265 

CONASS: Corroborou os comentários de Conass e mencionou a necessidade de discutir os sistemas de 266 

informação de forma ampla e também os modelos de financiamento. Informou que foi construída uma Nota 267 

Técnica conjunta com Conasems para apresentar as dificuldades orçamentárias da saúde. Solicitou que o 268 



relatório sobre financiamento da saúde apresentado pelo Banco Mundial e a metodologia utilizada para a 269 

construção deste documento sejam disponibilizados até dia 10.10.2017. MINISTRO: Entende que o país tem 270 

vivenciado problemas relativos ao subfinanciamento do setor saúde e propôs que o novo modelo de 271 

financiamento seja pauta frequente nas discussões. Reforçou que é importante um debate com participação 272 

do Banco Mundial para discutir este tema com participação dos representantes do Banco Mundial, Instituto 273 

Coalizão Saúde, MS, CONASS e CONASEMS. Encaminhamentos: Discutir, junto a MS, CONASS e CONASEMS, 274 

temas relacionados aos consórcios públicos de saúde além de questões sobre o Programa Qualifar SUS e 275 

insulinas análogas; Convidou Conass e Conasems para participarem da agenda em, dia 25.10, às 14h, no 276 

auditório da OPAS/OMS, para discutir o financiamento da saúde na reunião do Instituto Coalizão Saúde, com 277 

representantes do Banco Mundial; Conass e Conasems solicitaram o relatório sobre a Análise da Eficiência do 278 

Gasto Público com Saúde apresentado pelo Banco Mundial, os anexos e a metodologia utilizada para a 279 

construção deste documento sejam disponibilizados até dia 10.10.2017; O modelo de financiamento da saúde. 280 

Sobre o Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, a Sra. Soraya Galdino de Araújo 281 

Lucena ressaltou que participou de oficinas de planejamento de atividades do Cosems-PB com apresentação 282 

de experiências exitosas dos municípios, Comitê Estadual de Auditoria do SUS-PE e mesas de debate sobre 283 

Crise Política e Econômica, ajuste fiscal, EC e repercussão para o SUS e Novas Diretrizes de Regionalização do 284 

SUS. Ainda reforçou a importância de todos os gestores participarem da Conferência Estadual de Vigilância 285 

em Saúde a ser realizada dias 10 e 11 de outubro no Espaço Cultural. Sobre a reunião do Grupo Condutor da 286 

Rede de Urgência e Emergência – RUE realizada em 21 de setembro de 2017, o Sr. Manoel Filho (SMS 287 

Puxinanâ) destacou que teve a seguinte pauta: 1. Deliberar para a aprovação a implantação do Serviço de 288 

Atenção Domiciliar (SAD) no Município de Alcantil em agrupamento com Barra de São Miguel, Riacho de Santo 289 

Antonio e Santa Cecília; 2. Deliberar para a aprovação a implantação do Serviço de Atendimento Móvel às 290 

Urgências – SAMU 192 – no município de Santa Cecília; 3. Deliberar para a aprovação a mudança na regulação 291 

do SAMU de Araruna da Central de Regulação de Urgências (CRU) João Pessoa para a de Campina Grande; 4. 292 

Deliberar para a aprovação a descentralização das unidades do SAMU 192 dos municípios de Cabedelo, Conde, 293 

Bayeux e Santa Rita, do serviço de João Pessoa; 5. Deliberar para a aprovação a alteração da habilitação do 294 

Unidade de Suporte Avançado do SAMU 192 do município de Queimadas para Unidade de Suporte Básico. 295 

Aproveitou e informou que a Gestora Renata (SMS Curral de Cima), como representante do Cosems nesse 296 

grupo condutor, participará de uma semana de visitas técnicas a SAMU e UPAs nos municípios de Piancó, 297 

Patos, Campina Grande, Esperança, Bayeux e João Pessoa durante o período de 23 a 27 de outubro e que na 298 

reunião de novembro fará a relatoria sobre essa visita, junto aos representantes da RUE do Ministério da 299 

Saúde e da SES-PB. Sobre a 7ᵃ  Semana do Conhecimento da ANVISA, a Sra. Débora Charmene enfatizou que 300 

o evento realizado de 17 a 22 de setembro de 2017 teve como objetivo promover a integração e o 301 

compartilhamento de conhecimentos em regulação sanitária entre os profissionais de regulação, técnicos do 302 

SNVS, comunidade científica e sociedade. E foi um momento para refletir sobre as práticas desenvolvidas, 303 

limites e possibilidades de mudanças, compartilhar informações técnicas, desenvolver o pensamento crítico, a 304 

criatividade e a inovação. Foi um evento que uniu Anvisa, estados, municípios, setor privado, academia, com 305 

mais sede de conhecimento e vontade de acertar, como afirmou o diretor-presidente da Agência. O diretor 306 

Renato Porto afirmou que sairiam todos do evento “sabendo que o conhecimento e as respostas são 307 

construídos pela cooperação entre as pessoas”. Foi a oportunidade para refletir sobre onde cada um precisa 308 

chegar em sua atuação, em seu processo de trabalho. O gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, 309 

Marcus Miranda, representou o diretor Willian Dib, e apresentou, rapidamente, as mudanças que estão sendo 310 

feitas em sua área para alcançar maior eficiência. “Perderemos 60% da nossa força de trabalho com 311 

aposentadorias e mostramos que faremos mais e melhor com menos”, disse Miranda. Uma das mudanças foi 312 

distribuir a análise de Licença de Importação (LI) para servidores lotados em qualquer parte do país. O evento 313 

começou com a Global Summit on Regulatory Science, com o panorama global da Vigilância Sanitária, e 314 

dezenas de palestrantes das agências reguladoras de outros países, universidades e de organismos 315 

internacionais. Sobre a reunião da CCE e Mais Médicos, o Sr. Anderson Sales (SMS Pedras de Fogo) destacou 316 

que foi realizada a apresentação de Yoslainy em substituição a Wilfredo para o PMMB, que teve seu contrato 317 

encerrado. Mayara informou sobre o edital para intercambistas, onde todas as solicitações foram atendidas, 318 

totalizando 14 municípios contemplados. Nos dias 05 e 06/10 será realizado o deslocamento dos profissionais 319 

para os municípios e no dia 09/10 iniciam suas atividades. A previsão para o próximo edital é novembro e 320 

existe a possibilidade de inclusão de novos munícipios. Polyana informou que o Formsus para o pagamento 321 

dos médicos deverá ser enviado mensalmente entre o dia 25 e 30 de cada mês. Os gestores receberam por e-322 

mail os dois links e a SES, juntamente com as referências descentralizadas acompanharão o preenchimento e 323 

envio dos formulários. O COSEMS irá solicitar a atualização do cadastro de e-mails dos municípios no SGP e de 324 



preferência deverá ser cadastrado o email institucional. Laerge e Mayara entrarão de férias este mês. Alguns 325 

profissionais estão com dificuldade em iniciar os cursos de especialização. Tutor e o supervisor devem 326 

identificar esses casos, consolidar e enviar para Referência para que possa ser enviado pra Brasília e verificado 327 

o que está acontecendo. O município de Pitimbu irá enviar processo da médica Kay France, que possivelmente 328 

será um caso de desligamento devido a não cumprimento de carga horária, reclamações do seu atendimento e 329 

maus tratos verbais aos usuários. Polyana solicitou visita em conjunto a CCE, para melhor apurar os fatos. 330 

Anderson irá verificar junto ao COSEMS possibilidade de acompanhamento de algum membro da instituição 331 

na visita. Após esta resposta Polyana irá agendar a visita de comum acordo entre todos (CCE e gestão 332 

municipal). Os itens de pauta foram: 1. Processo no 120517545 CCE-PB (12/05/2017) e Processo no 333 

310817505 CCE-PB (31/08/2017). O primeiro trata de solicitação de remanejamento de Erivaldo Gomes 334 

Martins de João Pessoa para São Luiz/MA e no segundo processo, o mesmo médico solicita permuta de João 335 

Pessoa para Belém/PB, com o médico Moisés Ferreira Arruda. Será enviado e-mail para o médico solicitando 336 

melhor definição do seu pedido para que a CCE possa analisar. 2. Processo no 290517562 CCE-PB (29/05/2017) 337 

Solicitação de remanejamento de José Danuzio Leite de Oliveira, do município de Areia para município 338 

próximo à região de Cajazeiras. Rosiani irá solicitar através de e-mail os documentos comprobatórios 339 

necessários a anexar ao processo. 3. Processo no 110817520 CCE-PB (11/08/2017) Solicitação de 340 

remanejamento de Camila Karla Pessoa Frazão, do município de Belém para o município de São Bento. A CCE 341 

indeferiu o processo e Rosiani vai encaminhar o processo digitalizado para Anderson, para emissão do parecer. 342 

4. Processo no 290817506 CCE-PB (29/08/2017) Solicitação de remanejamento de Murilo Lacerda Martins de 343 

Oliveira, do município de Caiçara para município próximo a João Pessoa. Laerge, após o retorno de suas férias, 344 

fará visita em Caiçara, já que o médico não cumpre carga horária. Sobre a Oficina Estadual Preparatória de 345 

Atualização da PNEPS, a Sra. Maryjanne Lucena (SMS Bananeiras) enfatizou que foi realizada apresentação 346 

sobre a PNEPS, seu marco legal e as experiências de sua implementação, com a apresentação das dificuldades 347 

e perspectivas das CIES; evolução ao longo do tempo, frisando os atores fundamentais na construção dessa 348 

política, bem como a importância dela para a construção de uma saúde de mais qualidade; divisão do público 349 

presente em grupos; debate acerca das potencialidades, desafios e propostas da PNEPS, tendo sido pontuado 350 

as colocações do grupo para que fosse apresentado aos demais. Alguns pontos elencados: - burocracia para a 351 

execução dos recursos; rotatividade dos gestores o que acaba por dificultar a continuidade das ações; 352 

necessidade de se identificar as necessidades das regiões para que se trabalhe de acordo com a realidade; a 353 

compreensão por parte dos gestores de que a capacitação dos profissionais é indispensável;  dentre outras.  354 

Foi realizada a apresentação dos participantes que representarão o Estado no encontro que acontecerá em 355 

Salvador para a construção das mudanças na PNEPS. Encaminhamentos: consolidar as propostas apresentadas 356 

pelos grupos, uma vez que várias foram coincidentes;  enviar para os participantes o resultado final do que foi 357 

trabalhado na oficina para que todos tenham conhecimento de como ficou a proposta que a Paraiba levará 358 

para o encontro em Salvador. Sem mais, foram feitos os agradecimentos, reforçado o convite para a reunião 359 

da CIB-PB às 14h, no mesmo local e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente Soraya 360 

Galdino que se encerrasse a assembleia às 12h. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente 361 

ata. João Pessoa/PB, 09 de outubro de 2017. 362 
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