
 

 

 
ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2016 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte e cinco minutos, no Auditório da 1 

CIB-PB, situado a Avenida Dom Pedro II, 1826, Torre, João Pessoa – PB foi realizada a Terceira Assembleia 2 

Geral Ordinária do COSEMS/PB para o ano de 2016 e contou com a presença de Gestores Municipais de Saúde 3 

e demais 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 2° 5 

Assembleia do COSEMS-PB; b) Apresentação/Relatoria do Trabalho das CT, G. Condutor e Comissões no mês 6 

de maio/2016: 1. Câmara Técnica/CT – Renata Madruga; 2. Rede de Urgência e Emergência - Ana Vitória; 3. 7 

Pessoa com Deficiência – Rosete Bezerra; 4. QualifarSUS – Wellington Rodrigues; 5. CES-PB – Constância 8 

Gonçalves; 6. Video-Microcefalia – Lindinalva dos Santos; 7. Saúde Mental/Abertura da Semana da Luta Anti-9 

Manicomial – Eudezia Damasceno; 8. Reunião da CCE + Médico – Soraya Galdino; c) Apresentação da 10 

solicitação de uma Avaliação dos repasses das Contrapartidas Estaduais – periodicidade e regularidade pela 11 

SES-PB na reunião da CIB do dia 13 de junho de 2016; d) Apresentação da solicitação de Avaliação dos PCEPs 12 

e cronograma de Monitoramento para ajustes e das reuniões das Comissões de Acompanhamento; e) 13 

Apresentação e discursão das diretrizes da Lei N°. 10.454 de 23 de abril de 2015 que dispõe das 14 

contrapartidas regular e automática; f) Pactuar o encaminhamento para pauta da CIB ou SES-PB dos pontos 15 

solicitados pela 2º CIR – Guarabira – 1. Discutir sobre o calendário ou data base para repasse de recurso do 16 

estado para os municípios no que se refere ao SAMU e Farmácia Básica; 2. Solicitação de apresentação pela 17 

SES, de prestação de contas orçamentárias das cirurgias eletivas de cataratas realizadas no ano 2015 no 18 

município de Areia para pacientes da 2ª Região de Saúde; 3. Deliberar pela realização de cirurgias eletivas de 19 

catarata para pacientes da 2ª região de saúde, no Hospital Distrital de Solânea, no ano 2016, observando a 20 

necessidade de apresentação do agendamento para a realização das cirurgias, quantidades por município, 21 

bem como os recursos que serão aplicados; 4. Deliberar pela flexibilidade por parte da SES para a liberação do 22 

carro fumacê, observando a dificuldade de notificação devido a grande quantidade de casos suspeitos e a falta 23 

de retroalimentação do sistema uma vez que os resultados sorológicos não estão chegando em tempo 24 

oportuno, além da não realização de todos os exames no LACEM; 5. Deliberar pela solicitação de 25 

reconhecimento da autoridade máxima do município, o então secretário de saúde, para a liberação de 26 

equipamento e instrumento da saúde sob responsabilidade da gerência e/ou estado; 6. Deliberar pela garantia 27 

de acesso na referência para pré-natal de gestantes de alto risco, conforme a Nota Técnica enviada para os 28 

municípios; 7. Discutir sobre a necessidade de flexibilidade para a liberação dos equipamentos de informática 29 

para implantação do sistema de regulação nos municípios, observando os critérios de obrigatoriedade de estar 30 

negativado com o CGE; g) Apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre 2016; h) Leitura e 31 

Discursão da Pauta da CIB-PB e ITEM 2. INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde de 32 

Montadas e Presidente do COSEMS-PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas, 33 

agradecendo a presença de todos na reunião e convidou os gestores presentes para sentar-se à mesa da 34 

reunião. Foi dado inicio aos trabalhos com a análise do ITEM a) Aprovação da Ata da 2ª Assembleia do 35 

COSEMS-PB, a qual todos receberam por e-mail e leram, sendo aprovada por unanimidade. A Sr.ª Sandra 36 

Núbia passou ao ITEM b) Apresentação/Relatoria do Trabalho das CT, G. Condutor e Comissões no mês de 37 

maio/2016 e a Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que já virou regra que o gestor ou técnico que represente o 38 

COSEMS-PB nessas reuniões ou eventos, além de enviar o relatório e frequência  da reunião, deve comparecer 39 

a Assembleia do COSEMS-PB para explanar a todos os presentes como foi a reunião e seus encaminhamentos, 40 

sendo também enviado e-mail, porém, faltaram e não justificaram: Rede de Urgência e Emergência -  Ana 41 

Vitória; CES-PB – Constância Gonçalves; Video-Microcefalia – Lindinalva dos Santos; Saúde Mental/Abertura da 42 

Semana da Luta Anti-Manicomial – Eudezia Damasceno; Acrescentou que só quem justificou ausência devido a 43 

problemas de saúde da mãe foi Rosete Bezerra do Grupo Condutor da Pessoa com Deficiência; e os demais 44 

estão presentes. Assim, sobre a Reunião da CCE e do Programa Mais Médico que a mesma participa junto com 45 

a Sr.ª Sandra Núbia, foi informado que não adiantou muito porque tudo está estagnado no Ministério da 46 

Saúde e não há sinalização de como ficará a situação desse programa no segundo semestre e a Sr.ª Sandra 47 

Núbia relatou que estão pedindo para que os gestores possam responder o questionário, inclusive em agosto 48 

e setembro, os médicos já começam a voltar e nem vão ser mais substituídos. Na oportunidade, o Sr. 49 

Wellington Antônio Rodrigues relatou a sua participação na reunião do QualifarSUS junto a SES e Ministério 50 



da Saúde, avaliando como está a situação da Paraíba e como encaminhamento ficou acertado a proposta de 51 

agenda que já fora aprovada por Dra. Soraya para o período de 01 a 03 de agosto com a realização de 52 

discussão na pauta da Assembleia do COSEMS-PB e da CIB, uma reunião política entre SES, COSEMS-PB e 53 

Ministério da Saúde e realizar uma Oficina Estratégica em Campina Grande para os municípios que já possuam 54 

o sistema Hórus para alinhar, melhorar a organização e pensar em estratégias para expandir para mais 55 

municípios da Paraíba e assim, o COSEMS-PB e a Srª. Luzia Marinho apoiarão nessa logística. Em seguida, 56 

passou a palavra a Sr.ª Sandra Núbia Brilhante, Secretária Municipal de Saúde de São Bento e Vice-Presidente 57 

do COSEMS-PB que deu seguimento ao ITEM c) Apresentação da solicitação de uma Avaliação dos repasses 58 

das Contrapartidas Estaduais – periodicidade e regularidade pela SES-PB na reunião da CIB do dia 13 de 59 

junho de 2016, e passando inicialmente a palavra a Sr.ª Joseneida Remígio, Assessora Técnica do COSEMS-PB, 60 

na qual relatou que o COSEMS recebeu oficialmente solicitação de cinco municípios sobre esses repasses 61 

sendo solicitado por meio de oficio a SES a atualização e cronograma de pagamento dos repasses das 62 

contrapartidas estaduais. Apontou que o setor financeiro informou que o mês de janeiro fora repassado, não 63 

ocorrendo, no entanto, resposta oficial ao COSEMS-PB, havendo novamente outra solicitação desse item a ser 64 

pautado na reunião da Câmara Técnica e ainda na reunião da CIB, aguardando maiores esclarecimentos. 65 

Dando prosseguimento, a Sr.ª Joseneida Remígio pediu permissão a Vice-Presidente do COSEMS-PB e falou 66 

sobre o ITEM d) Apresentação da solicitação de Avaliação dos PCEPs e cronograma de Monitoramento para 67 

ajustes e das reuniões das Comissões de Acompanhamento e destacou que o COSEMS-PB recebeu 68 

oficialmente solicitações apenas dos municípios de Campina Grande e Guarabira, embora gestores de outros 69 

municípios discutam essas e outras demandas por outros meios de comunicações do COSEMS-PB, que não são 70 

considerados meios oficiais. Dessa forma, enfatizou a importância e necessidade dos gestores em oficializar ao 71 

COSEMS-PB toda e qualquer demanda que venha a ser questionada a SES e até ao Ministério da Saúde para 72 

que o COSEMS-PB possa ter respaldo em exigir respostas. Assim, o COSEMS-PB solicitou via ofício a SES-PB 73 

sobre a avaliação e cronograma de monitoramento dos PCEP’s para ajustes e reuniões das comissões de 74 

acompanhamento como também foi solicitado pauta para a Câmara Técnica e será pautado na reunião da CIB. 75 

Além disso, a GEPLAN enviou um ofício ao COSEMS-PB sobre esse cronograma, mas logo em seguida solicitou 76 

que o desconsiderasse de modo que posteriormente seria enviado outro, mas até o dado momento não teria 77 

sido feito. Com a palavra, a Sr.ª Soraya Galdino destacou que na reunião da CIB seriam prestados os devidos 78 

esclarecimentos por parte da SES sobre esses dois itens e a Sr.ª Sandra Núbia Brilhante ressaltou que espera 79 

essas respostas pelo fato de se tratar de dois grandes anseios, questionamentos e necessidades da maioria dos 80 

gestores da Paraíba e destacou a importância de oficializar na CIR e no COSEMS-PB as demandas e solicitações. 81 

Dada a palavra, a Sr.ª Joseneida Remígio enfatizou que o município de Monteiro até judicializou a SES em 82 

relação ao não repasse dessas contrapartidas. Passando a palavra ao Sr. Nelson Calzavara, Assessor Técnico 83 

do COSEMS-PB, o mesmo discorreu sobre o ITEM e) Apresentação e discursão das diretrizes da Lei N°. 10.454 84 

de 23 de abril de2015 que dispõe das contrapartidas regular e automática e enfatizou que essa Lei não está 85 

regulamentada apresentando a mesma  como pauta para dar conhecimento a todos os presentes, em seguida 86 

a Sr.ª Joseneida Remígio enfatizou que  o COSEMS-PB solicitou como pauta para ser discutida na CIB, tendo 87 

em vista que na Paraíba já existe uma Resolução CIB sobre a mesma, e ainda, uma Lei Estadual que fornece 88 

aos municípios fundamentos de cobrança e regularização desses repasses das contrapartidas estaduais 89 

atendendo suas necessidades. Passando ao ITEM f) Pactuar o encaminhamento para pauta da CIB ou SES-PB 90 

dos pontos solicitados pela 2º CIR – Guarabira, a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra ao Sr. Wellington 91 

Antônio  Rodrigues como Presidente da CIR de Guarabira para explicar melhor sobre essas solicitações a CIB e 92 

reforçou a todos os gestores que devemos oficializar as demandas dos municípios a CIR para que apresente ao 93 

COSEMS-PB e CIB e isso fortalece e enriquece a discussão e esclarecimentos e encaminhamentos para 94 

resolução dos problemas apresentados. Assim, foi relatando todos os itens solicitados nessa pauta - 1. Discutir 95 

sobre o calendário ou data base para repasse de recurso do estado para os municípios no que se refere ao 96 

SAMU e Farmácia Básica – explicou que o município de Areia não está localizado dentro da região de saúde de 97 

Guarabira, mas não compreendemos qual justificativa de ter pactuado o fluxo de atendimento e repassado 98 

recursos para que Areia realizasse as cirurgias de Catarata dos 25 municípios da região de Guarabira, tendo em 99 

vista que Guarabira tem dois hospitais para dar suporte a esse tipo de cirurgia e ainda há a dificuldade de 100 

transportar os pacientes dessa região para Areia. Ainda, a Srª. Luzia Marinho, Secretária Municipal de Saúde 101 

de Campina Grande enfatizou que não está compreendendo pelo fato de que toda a referência de Areia é em 102 

Campina, mas está pactuado que os pacientes de Areia farão cirurgias de catarata em Campina Grande. 103 

Acrescentou que só seria possível em caso de mutirão de cataratas realizado pelo Estado e, assim, sugeriu a 104 

Sr.ª Soraya Galdino pedir extra-pauta a CIB para esclarecer sobre essa pactuação e rever esse fluxo de 105 

atendimento, reforçando ainda mais o item 2. Solicitação de apresentação pela SES, de prestação de contas 106 



orçamentárias das cirurgias eletivas de cataratas realizadas no ano 2015 no município de Areia para pacientes 107 

da 2ª Região de Saúde, além de apresentar a prestação de contas de quantas cirurgias foram realizadas, 108 

ressaltou o Sr. Wellington Antônio Rodrigues.  Com a palavra, a Sr.ª Sandra Núbia Brilhante leu o ponto 3. 109 

Deliberar pela realização de cirurgias eletivas de catarata para pacientes da 2ª região de saúde, no Hospital 110 

Distrital de Solânea, no ano 2016, observando a necessidade de apresentação do agendamento para a 111 

realização das cirurgias, quantidades por município, bem como os recursos que serão aplicados, de modo que 112 

a Sr.ª Soraya Galdino compreendeu que esses recursos que estão solicitando se referem aos do ano passado 113 

que não foram utilizados, pois do ano vigente ainda não há recurso, de modo que o  Ministério da Saúde não 114 

sinalizou nada entendendo que o que estão solicitando são os recursos pendentes do ano passado até 115 

dezembro para que a SES apresente uma prestação de contas dentro do plano aprovado e façam 116 

remanejamento dos recursos para esse ano e que a gerência estadual devia informar, pois muitos municípios 117 

não realizaram cirurgias e que possa passar para Solânea. Dessa forma, devemos solicitar uma explicação 118 

dessa demanda na CIB.  A Sr.ª Sandra Núbia Brilhante leu o ponto 4. Deliberar pela flexibilidade por parte da 119 

SES para a liberação do carro fumacê, observando a dificuldade de notificação devido a grande quantidade de 120 

casos suspeitos e a falta de retroalimentação do sistema uma vez que os resultados sorológicos não estão 121 

chegando a tempo oportuno, além da não realização de todos os exames no LACEN, e a Sr.ª Soraya Galdino 122 

ressaltou que entende que esse item deveria ser divididos em três pontos para melhor esclarecimentos como: 123 

1. Exames do LACEN que não estão atendendo a demanda referenciada e muitas vezes não chegam; 2. 124 

Demora do resultado, complicando a notificação dos casos no município e, 3. Liberação do carro fumacê, de 125 

modo que não deve ser pauta para CIB, mas solicitar a gerência da vigilância um cronograma da SES. Assim, o 126 

Sr. Wellington Antônio Rodrigues destacou que sobre o fumacê, a SES está levando em consideração para 127 

liberação do carro, a quantidade de casos notificados e um item leva a outro, mas o Sr. Nelson Calzavara 128 

enfatizou que a área técnica só notifica o índice de infestação predial realizado pelo técnico da FUNASA, mas o 129 

gerente regional não está sabendo esclarecer sobre isso e não os casos notificados no SINAN, e isso tem que 130 

ser melhor esclarecido pela SES. Continuando, a Sr.ª Sandra Núbia Brilhante leu o ponto 5. Deliberar pela 131 

solicitação de reconhecimento da autoridade máxima do município, o então secretário de saúde, para a 132 

liberação de equipamento e instrumento da saúde sob responsabilidade da gerência e/ou estado, de modo 133 

que o Sr. Wellington Antônio  Rodrigues relatou que esse ponto está mal formulado e resumiu que a 134 

Secretária de Saúde de Piloezinhos solicitou a gerência do Estado as bombas para fazer pulverização na cidade 135 

e o vice-prefeito com um ofício mandou que a gerência regional retirasse o equipamento e fizeram as mesmas 136 

ações dizendo que ele que estava executando e a Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que isso deve ser solicitado 137 

uma explicação sobre essa atitude do gerente regional. A Srª. Luzia Marinho sugeriu que o COSEMS-PB 138 

solicitasse uma reunião com a SES e todos os gerentes para esclarecer esses problemas e condutas nos 139 

municípios. A Sr.ª Sandra Núbia Brilhante leu o ponto 6. Deliberar pela garantia de acesso na referência para 140 

pré-natal de gestantes de alto risco, conforme a Nota Técnica enviada para os municípios, e a Sr.ª Soraya 141 

Galdino relembrou que o Procurador Godoy já agendou uma reunião com os municípios da primeira CIR para 142 

o dia 21 de junho para discutir essa demanda, pois ele está à frente e a Srª. Luzia Marinho solicitou que o 143 

COSEMS-PB cobrasse uma solução mais firme, pois João Pessoa está fechando as portas para atender as 144 

gestantes e isso está resultando em superlotação na maternidade em Campina Grande com recordes de 145 

partos. A Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra as técnicas do município de João Pessoa, as Srª Niedja e Tânia 146 

que vão dar uma resposta sobre essa negociação junto ao Dr. Godoy. Em seguida, a Srª. Niedja relatou que 147 

ficou pactuado que João Pessoa receberia o valor dos procedimentos dos municípios que não estavam 148 

conseguindo realizar os partos como Cabedelo e dos demais municípios da grande João Pessoa sobre os 149 

recursos de 2015, mas João Pessoa não possui leitos suficientes. A Srª. Tânia explicou que o problema é que os 150 

municípios estão mandando todas as gestantes e não apenas as de alto risco, embora a pactuação tenha sido 151 

para partos de alto risco. Ato contínuo, a Srª. Luzia Marinho relembrou que quando houveram as primeiras 152 

reuniões com Dr. Godoy ficou pactuado que João Pessoa necessitaria de um tempo para resolver esses 153 

problemas, mas não ficou decidido que iria fechar as portas, pois em Campina esta ocorrendo mais de três mil 154 

partos de risco habitual a mais do que pactuado e se João Pessoa continuar fechando ficará inviável para 155 

sustentar essa situação. Assim, a Srª. Tânia e Niedja ressaltaram que desconhecem esse fato de ter fechado as 156 

portas, pois no momento que estavam pactuando com os 14 (catorze) municípios para realização de partos de 157 

alto risco em João Pessoa e foram realizadas visitas nos municípios próximos de João Pessoa para analisar os 158 

que tinham condições de realizar esses partos e foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com 159 

Cabedelo e Bayeux e nossa atenção básica está altamente fragilizada e os profissionais por qualquer motivo 160 

estão direcionando as gestantes de alto risco para João Pessoa. Destacou, ainda, que há uma pactuação com 161 

os sessenta e quatro municípios que são da primeira macro que devem ser referenciados para João Pessoa e 162 



em relação à regulação, o Estado necessita urgentemente implantar o sistema de regulação, pois o município 163 

de João Pessoa não tem o mesmo poder que o estadual e deve ser por isso que existe tanta dificuldade e a Srª. 164 

Luzia Marinho questionou como ela pode implantar uma regulação nessas condições. A Srª. Niedja e Tânia 165 

relataram que eles pactuam uma quantidade “x” de partos por mês e quando chega no meio do mês já tem 166 

extrapolado, pois as gestantes vem de qualquer jeito, regulada ou não e não é só gestante não, e ainda, tem 167 

um agravante, todas as mulheres portadoras de patologias ginecológicas também estão chegando. Com a 168 

palavra, a Srª. Luzia Marinho disse que no ISEA as gestantes estavam no chão, pois não tinham mais onde 169 

ficar. A Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que esse problema será pautado na reunião do dia 21 e não adianta 170 

tratar na CIB, pois é um problema de município com município e o Estado como regulador deve ver como fazer 171 

onde tem hospitais regionais para realizar essas demandas e, ainda, destacou que ficou pactuado nessa 172 

reunião que João Pessoa não poderá fechar as portas para esses atendimentos enquanto estiver nessa 173 

negociação e pactuação.  Voltando aos pontos de solicitação da CIR de Guarabira, a Sr.ª Sandra Núbia 174 

Brilhante leu o ponto 7. Discutir sobre a necessidade de flexibilidade para a liberação dos equipamentos de 175 

informática para implantação do sistema de regulação nos municípios, observando os critérios de 176 

obrigatoriedade de estar negativado com o CGE, e o Sr. Wellington Antônio Rodrigues disse que na região de 177 

saúde dele, existe em média dezessete municípios que ainda não receberam os equipamentos e que estes 178 

estão comprados e jogados no almoxarifado do Estado em Cabedelo e podem ser inutilizados, pois o Estado 179 

alega que esses municípios estão negativados com a CGE e solicita que o Estado flexibilize essa exigência e 180 

repasse os equipamentos para esses municípios. Com a palavra, a Sr.ª Soraya Galdino encaminhou para que 181 

ele mesmo pudesse cobrar na reunião da CIB. Devido a extensão da pauta, a Sr.ª Sandra Núbia passou para o 182 

ITEM g) Apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre 2016 e a Sr.ª Soraya Galdino corrigiu que 183 

não se refere ao quadrimestre, mas sim ao trimestre de 2016, relatando que está sendo agendada uma 184 

reunião com o Conselho Fiscal para o dia 20 para apresentação e análise da prestação de contas e, ainda, 185 

colocou à disposição todos os documentos relativos a prestação de constas à todos aqueles que integram o 186 

Conselho, informando que toda a documentação pertinente se encontra na sala do COSEMS-PB. Destacou, 187 

ainda, que todos que tiverem interesse podem não só ter acesso a todos os documentos da prestação de 188 

contas, como podem acompanhar a reunião com Conselho Fiscal e pediu para que o Sr. Nelson Calzavara lesse 189 

a apresentação da planilha em slides, reforçando que a parte das despesas de 2016 foram direcionadas a obra 190 

de reforma da nova sala do COSEMS-PB e com a viagem para o Congresso do CONASEMS que utilizou tudo 191 

com recurso próprio, que não obtivemos nenhuma ajuda da SES nem do Ministério, gastando em média 192 

duzentos e vinte e um mil reais, parcelados em seis vezes, incluindo ônibus e hospedagem, em torno de 193 

duzentos e quatro pessoas. Passou a palavra ao Sr. Nelson Calzavara que discorreu sobre o levantamento 194 

sobre a média do valor dos salários dos profissionais do PSF em cada uma das regiões de saúde e isso será 195 

divulgado por meio de artigo científico, mas temos pouquíssimas informações sobre a qualificação e 196 

remuneração do gestor e pensando nisso, Dra. Soraya tem um objetivo de implantar um centro de formação 197 

do gestor para qualificá-lo, e isso perpassa também sobre a sua remuneração frente a grande responsabilidade 198 

e muitas vezes não está preparado nem recebe o que deveria. E já foi cogitada uma discussão entre os 199 

auditores para vincular a remuneração de secretários municipais de acordo com o montante de recursos que 200 

cada secretaria (saúde, esportes...) recebe e pediu para que até 20 de agosto todos os gestores possam 201 

responder a esse questionário com as faixas de salário para subsidiar essa demanda pelo COSEMS-PB. Assim, 202 

para finalizar essa reunião, a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Renata Madruga, técnica e 203 

representante do COSEMS-PB na  Câmara Técnica da CIB e apresentou por meio de slides sobre o  ITEM h) 204 

Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB, por meio da leitura do Relatório da CT da CIB sobre os Processos: a) 205 

Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Habilitação do CAPS I, do Município de Itapororoca – GEAS -  Decisão: 206 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que o 207 

processo foi concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo todos os trâmites legais e o 208 

serviço está em funcionamento desde 11 de setembro de 2015, foi feito AD REFERENDUM e está na pauta 209 

para seguir a tramitação legal para elaborar Resolução normal. b) Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar o 210 

remanejamento dos procedimentos de obstetrícia do município de Gurinhém, atendendo Recomendação nº 211 

78/2015, do Ministério Público Federal – GEPLAN - Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 212 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que o processo foi concluso com parecer favorável da 213 

área técnica responsável, seguindo todos os trâmites legais, de acordo com o que preconiza a Resolução CIB N. 214 

83/2011 e vem para regularizar a situação dos executores que estavam sem fazer o teto de obstetrícia dos 215 

referidos serviços, constando também da Resolução CIR e a Auditoria deu parecer favorável, pois foram 216 

sanadas todas as pendências existentes da Auditoria inicial. c) Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar a 217 

Habilitação dos 06 leitos de UTI do Hospital Regional de Pombal Senador Rui Carneiro, CNES 2592568 – 218 



GERAV- Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de 219 

modo que o processo foi concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo todos os 220 

trâmites legais e foi só para regularizar a situação de custeio de um leito que já existe e funciona há muito 221 

tempo e a Auditoria deu parecer favorável, pois foram sanadas todas as pendências existentes da Auditoria 222 

inicial. d) Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar Leitos de Retaguarda Clínica da Rede de Urgência e 223 

Emergência, considerando o Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e Emergência da Região 224 

Metropolitana de João Pessoa - 1º Macrorregião da Paraíba, bem como discussão e aprovação da proposta 225 

realizada no Grupo Condutor da Rede de Atenção às Urgências e Emergências realizadas em 25/05/2016 – 226 

GEAS – Decisão: Considerando a Resolução CIB anexa, que aprova o Plano da Rede de Urgência e Emergência 227 

da 1ª Macrorregião de Saúde, os representantes do COSEMS-PB nesta Câmara Técnica entenderam que o 228 

informe apresentado pela GEAS no “ponto 3. A”, deveria ser ponto de pauta para deliberação da CIB, haja vista 229 

as alterações apresentadas pelo Grupo Condutor da RUE no referido Plano e deveria ser aprovada pela própria 230 

CIB. A alteração se refere a não execução em torno de cem milhões de reais em três anos por parte de alguns 231 

executores que estavam previstos no plano da RUE para a primeira macro e não fizeram as adequações 232 

necessárias e muitos serviços foram fechados, e na avaliação desses serviços, viram que precisam retirar 233 

alguns recursos parados e remanejar para dentro da mesma macro referente aos leitos de retaguarda para os 234 

serviços da primeira macro e não é autorizado remanejar esse recurso para outra macro. Na verdade esse 235 

recurso nunca chegou, não está em nenhum fundo municipal, ele é fictício, pois só pode executar quando há a 236 

habilitação de leitos e nesse caso ainda não foi realizada. Dessa forma, ficou decidido na Assembleia do 237 

COSEMS-PB que o Sr. Nelson Calzavara enviará ofício do COSEMS-PB a CT solicitando esclarecimentos sobre o 238 

remanejamento dos recursos para a região de Itabaiana, diante que já fora pactuado em CIB ainda esse ano e 239 

será que saiu dos recursos do plano da primeira macro ou do plano da RUE que é anterior ao da primeira 240 

macro e Renata ficou de analisar novamente esse processo para ver a natureza da despesa. E quanto aos 241 

informes do COSEMS-PB na CT: a) Avaliação dos repasses das Contrapartidas Estaduais – periodicidades e 242 

regularidades; b) Avaliação dos PCEPs – Monitoramento para ajustes e Comissão de Acompanhamento e c) Lei 243 

10.454 de 23 de abril de 2015 que dispõe das contrapartidas regular e automática foram pactuados para que o 244 

próprio COSEMS-PB discutisse na reunião da CIB. Assim, a Sr.ª Sandra Núbia seguiu para os INFORMES: II 245 

Congresso Internacional do Alto Sertão – Cajazeiras; Participação do COSEMSPB no XXXII Congresso Nacional 246 

de Secretarias Municipais de Saúde; Estratégia de fortalecimento da gestão municipal lançada pelo 247 

CONASEMS; O COSEMS-RJ está elaborando em conjunto com o CONASEMS está elaborando uma Cartilha com 248 

orientações aos gestores na mudança de gestão municipal como o reconhecimento da dívida pela prefeitura; 249 

Ofício 2382/2016/PR/PB/PRDC Convocação para reunião com Dr. Godoy do MPF com a presença dos 250 

presidentes ou coordenadores das CIR’s dos municípios pertencentes a jurisdição de João Pessoa que foi 251 

enviado por e-mail, sobre o Curso aos Gestores do CONASEMS junto a UNASUS para não deixar nada pendente 252 

da gestão devido a mudança de gestão; e e-mails enviados pelo COSEMS-PB sobre Requalifica UBS- Notificação 253 

das Obras com prazo expirado para executar ou concluir; Informe Situacional sobre os Programas de 254 

Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica; Realizado o repasse do recurso de custeio 255 

referente ao 1º ciclo de monitoramento do ano de 2016 a Municípios habilitados no Eixo Estrutura do 256 

Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS dos anos de 2012, 2013 e 257 

2014, contemplados na Portaria nº 618 de 7 de abril de 2016; Ranking da Transparência do MPF divulgou que 258 

dois municípios da Paraíba, Lucena e Pirpirituba alcançaram nota 10. Na oportunidade, passou a palavra a Sr.ª 259 

Rafaella Marinho, Coordenadora da RUE, que esclareceu que até o dado momento o Ministério da Saúde 260 

ainda não teria dado resposta no remanejamento do recurso já existente de porta de entrada de Itabaiana 261 

para Patos como fora pactuado e já foi repassado, mas esse recurso que está na pauta se refere ao 262 

remanejamento de recursos de leitos de retaguarda e que será cadastrado pelo Ministério só após essa 263 

aprovação na CIB  de hoje, de modo que o recurso já está reservado para tal para ser repassado a Paraíba 264 

ainda porque o recurso ainda não foi recebido. O Grupo Condutor da RUE está avaliando e refazendo um novo 265 

desenho que atenda melhor a demanda da Paraíba. Sem mais, foram feitos os agradecimentos, reforçado o 266 

convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no mesmo local e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª 267 

Presidente que se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. 268 

João Pessoa/PB, 13 de junho de 2016. 269 

_____________________________________ 270 

Ana Carolline Carvalho de Melo Santos 271 

Secretária Executiva do Cosems-PB 272 

_______________________________________ 273 

Soraya Galdino de Araújo Lucena 274 

Presidente do COSEMS/PB 275 


