
 
 

 
ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2018 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos, na Sala da CIB-PB, 
situada na situada na Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, Av. Dom Pedro II n.º 1826, Torre, João 
Pessoa/PB, foi realizada a Primeira Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB para o ano de 2018 e contou 
com a presença de Gestores Municipais de Saúde e demais participantes que firmam a lista de presença em 
anexo, a qual é parte integrante da presente Ata. A convocação teve como pontos de pauta: ITEM 1. 
APRESENTAÇAO/PACTUAÇÃO – a) Aprovação da Ata da 7ª Assembleia do COSEMS-PB; b) Apresentação: 
Relatoria do Trabalho da CT/ CIB; c) Apresentação/Avaliação III Seminário Gilson Carvalho; d) Apresentação 
do Monitoramento e Estado da Arte das realizações das Cirurgias Eletivas/FAEC – Portaria N. 1.294/2017; e) 
Apresentação do Monitoramento e Estado da Arte do GT Bipartite Portaria N. 3.011/2017; f) Apresentação e 
divulgação do site e logomarca 30 anos do Cosems-PB; g) Apresentação dos novos Assessores Técnicos do 
Cosems-PB; h) Apresentação e divulgação do vídeo institucional – Retrospectiva do Cosems-PB 2017; i) 
Apresentação e divulgação das atividades desenvolvidas pelo Cosems-PB (setembro 2017 a Janeiro 2018); j) 
Pactuação de data de reunião da Diretoria do Cosems-PB; k) Realização do Workshop sobre Caixa Único pelo 
Cosems-PB e 2. INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana e Presidente 
do Cosems-PB, abriu oficialmente a assembleia, convidando todos os membros da Diretoria Executiva do 
COSEMS-PB para compor a mesa, desejando as boas vindas e agradeceu a presença dos gestores e demais 
técnicos municipais. Antes de iniciar a pauta, a Sr.ª Soraya Galdino deixou o espaço aberto caso algum 
membro da diretoria tivesse interesse em falar, mas não houve manifestação. Iniciando a pauta pelo ITEM a) 
Aprovação da Ata da 7ª Assembleia do COSEMS-PB, a Sr.ª Soraya Galdino perguntou ainda se todos os 
gestores receberam a referida ata por e-mail e leram, sendo assim, aprovada por unanimidade. Ressaltou que 
caso os gestores não estivessem recebendo os e-mails do COSEMS-PB como também inseridos no grupo de 
whatsapp procurassem as Apoiadoras de suas regiões ou as Secretárias do COSEMS-PB, Ana Carolline e Dáfia 
para realizar as devidas correções e/ou inclusão dos dados para manter atualizado junto ao COSEMS-PB. 
Dando continuidade a reunião, a Sr.ª Soraya Galdino convidou a Sra. Neuma Sales, técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde do Conde e representante do COSEMS-PB na Câmara Técnica – CT da CIB-PB para discorrer 
sobre o ITEM b) Apresentação/Relatoria do Trabalho da CT da CIB, realizada no dia 29/01/2018 que consta 
como pontos de Pauta da Reunião da CIB-PB, tendo  apresentado os  encaminhamentos sobre os processos da 
CT: a) Deliberar para pauta da CIB, aprovar o Remanejamento de procedimentos hospitalares – Obstetrícia 
Clinica, do município de Pilar para o município de Itabaiana no valor de R$ 10.174,14/ano. GEPLAN. Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando o remanejamento de procedimentos hospitalares – Obstetrícia Clinica, do município de 
Pilar para o município de Itabaiana no valor de R$ 10.174,14/ano. b) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a 
Habilitação do CAPS I de Belém do Brejo do Cruz, que atende também ao município de São José do Brejo do 
Cruz. GEAS. Decisão: Retirado de Pauta pela Câmara Técnica (CT), pois trata-se de processo solicitando a 
habilitação do CAPS I de Belém do Brejo do Cruz, que atende também ao município de São José do Brejo do 
Cruz, de modo que a CT optou pela retirada de pauta pela inexistência no processo do parecer conclusivo da 
área técnica. Dessa forma, esse ITEM foi APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para retirada da pauta da 
CIB. c) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Habilitação do CAPS I de Diamante, que atende também aos 
municípios de Boa Ventura e Curral Velho. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia 
do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a habilitação do CAPS I de 
Diamante, que atende também aos municípios de Boa Ventura e Curral Velho. d) Deliberar para pauta da CIB, 
aprovar a Habilitação do CAPS I de Montadas, que atende também ao município de Areial. GEAS. Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando a habilitação do CAPS I de Montadas, que atende também ao município de Areial. e) 
Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Habilitação do CAPS Infantojuvenil Regional de Conceição, que 
atende toda 7ª Região. GEAS. Decisão: Retirado de Pauta pela Câmara Técnica (CT), pois trata-se de processo 
solicitando a habilitação do CAPS Infantojuvenil Regional de Conceição, que atende toda 7ª Região, de modo 
que a CT optou pela retirada de pauta, mas recomendou que a área técnica instrua o processo no tocante ao 



Fluxo de acesso e pactuação das referências, considerando a existência de um serviço regional na região. 
Dessa forma, esse ITEM foi APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para retirada da pauta da CIB. Embora 
a Sra. Constança Dantas questionou a retirada de pauta do CAPS de Conceição e assim, a Sra. Soraya Galdino 
explicou que foi retirado de pauta porque não especificava o fluxo e que era preciso ter muito cuidado 
inclusive do ponto de vista político; f) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de aquisição de 
transporte sanitário, do tipo van, de número 2011177505, para o município de Santa Helena. GEAS.  Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando a aprovação da proposta de aquisição de transporte sanitário, do tipo van, de número 
2011177505, para o município de Santa Helena. g) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de 
aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A, de número 181217508, para o município de 
Bernardino Batista. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para 
pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação da proposta de aquisição de 
transporte sanitário, ambulância tipo A, de número 181217508, para o município de Bernardino Batista. h) 
Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A, de 
número 0311171597, para o município de São Mamede. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO 
pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação 
da proposta de aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A, de número 0311171597, para o município 
de São Mamede. i) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de aquisição de transporte sanitário, 
ambulância tipo A, de número 050118502, para o município de Conceição. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela 
CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, 
solicitando a aprovação da proposta de aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A, de número 
050118502, para o município de Conceição. j) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Proposta de aquisição 
de transporte sanitário, ambulância tipo A, de número 281117526, para o município de São José do Sabugi. 
GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo 
que se trata de processo, solicitando a aprovação da proposta de aquisição de transporte sanitário, 
ambulância tipo A, de número 281117526, para o município de São José do Sabugi. k) Deliberar para pauta da 
CIB, aprovar a Proposta referente à aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A – simples remoção 
tipo furgão, para o município de Tavares. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia 
do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação da proposta de 
aquisição de transporte sanitário, ambulância tipo A – simples remoção tipo furgão, para o município de 
Tavares. De forma resumida, a Sra. Soraya Galdino enfatizou que sobre o encaminhamento dos transportes 
sanitários a CIB-PB vai aprovar com mérito hoje. l) Deliberar para pauta da CIB, aprovar Novas eSF/eSB/ACS-
AB dos municípios: Belém, Monteiro, Natuba, São Bento, Umbuzeiro, Itaporanga, Jacaraú. GEAS. Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando a aprovação de novas eSF/eSB/ACS-AB dos municípios: Belém, Monteiro, Natuba, São 
Bento, Umbuzeiro, Itaporanga, Jacaraú. m) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Mudança de modalidade 
dos NASF-AB dos municípios: Borborema, Monte Horebe, Cabaceiras de NASF-AB 3 para NASF-AB 2. GEAS. 
Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que 
se trata de processo, solicitando a mudança de modalidade dos NASF-AB dos municípios: Borborema, Monte 
Horebe, Cabaceiras de NASF-AB 3 para NASF-AB 2. n) Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Transferência de 
recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, Proposta nº 08778268000111003, destinados 
a aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Estadual de Saúde. GEAS. Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, 
destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Estadual de Saúde. A Câmara 
Técnica orienta o Estado da Paraíba a solicitar ao Ministério da Saúde cópia do extrato da proposta e 
prorrogação do prazo para atendimento a solicitação, considerando o calendário das reuniões da CIB. o) 
Deliberar para pauta da CIB, aprovar a Transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério 
da Saúde, Proposta nº 24513574000111009, destinados a aquisição de equipamentos e material 
permanente para o Município de Campina Grande. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 
Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a transferência 
de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, destinados a aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Município de Campina Grande. A Câmara Técnica orienta o município de Campina 
Grande a solicitar ao Ministério da Saúde cópia do extrato da proposta e prorrogação do prazo para 
atendimento a solicitação, considerando o calendário das reuniões da CIB. p) Deliberar para pauta da CIB, 
aprovar a Transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, Proposta nº 



08888968000111010, Emenda Parlamentar nº 23540009, destinados a aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Município de Princesa Isabel. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO 
pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a 
transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, destinados a aquisição de 
equipamentos e material permanente para o Município de Princesa Isabel. A Câmara Técnica orienta o 
município de Princesa Isabel a solicitar ao Ministério da Saúde cópia do extrato da proposta e prorrogação do 
prazo para atendimento a solicitação, considerando o calendário das reuniões da CIB. q) Deliberar para pauta 
da CIB, aprovar a Transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, Proposta nº 
08924813000112001, Emenda Parlamentar nº 35300008, destinados a aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Município de Lucena. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 
Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a transferência 
de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde, destinados a aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Município de Lucena. A Câmara Técnica orienta o município de Lucena a solicitar 
ao Ministério da Saúde cópia do extrato da proposta e prorrogação do prazo para atendimento a solicitação, 
considerando o calendário das reuniões da CIB. r) Deliberar para pauta da CIB, aprovar o cancelamento da 
Proposta de ampliação da UBS Doroty Soares Moura – Programa Requalifica UBS do município de 
Umbuzeiro. GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da 
CIB, de modo que se trata de processo, solicitando o cancelamento de ampliação da obra do Programa 
Requalifica UBS, no valor de R$ 24.900,00 do município de Umbuzeiro. A Câmara Técnica delibera para pauta 
da CIB tendo em vista tratar-se de duplicidade de proposta para o mesmo objeto. s) Deliberar para pauta da 
CIB, aprovar a Solicitação da lista de usuários de demandas reprimidas das cirurgias eletivas, até o dia 02 de 
março do corrente ano, em conformidade com a portaria n. 163, de 19 de janeiro de 2018. GERAV. Decisão: 
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 
processo, solicitando a lista de usuários de demandas reprimidas das cirurgias eletivas, até o dia 02 de março 
do corrente ano, em conformidade com a portaria n. 163, de 19 de janeiro de 2018. A Sr.ª Soraya Galdino 
agradeceu a Neuma pela sua relatoria e dando sequência a reunião, passou ao ITEM d) Apresentação do 
Monitoramento e Estado da Arte das realizações das Cirurgias Eletivas/FAEC – Portaria N. 1.294/2017 e 
convidou a técnica da SES-PB, a Sra. Luciana Suassuna – GERAV-SES-PB que falou sobre a Portaria 1.294/17 e 
prorrogou o prazo para realização das cirurgias eletivas estendendo-o até julho do corrente ano, o executor 
que ultrapassar os 100% pactuado receberá o recurso excedente e este número servirá de parâmetro para o 
próximo envio de recurso. Será realizado um cronograma de execução para início desses procedimentos a 
partir do próximo mês. A Sr.ª Soraya Galdino perguntou se os municípios que não executaram esses 
procedimentos se terão um novo prazo. A Sr.ª Luciana respondeu que sim e que poderá haver remanejamento 
de recursos caso o município não queira mais participar. A Sr.ª Débora Campos, gestora de Serra Branca, 
solicitou ao Estado que intervisse na negociação de suas cirurgias com o hospital do município de Monteiro de 
acordo com sua necessidade. A Sr.ª Luciana respondeu que estava a disposição e que a gestora enviasse um 
oficio solicitando essa intervenção. A Sr.ª Soraya perguntou a Adalberto Fulgêncio, gestor de João Pessoa, se o 
mesmo tinha interesse em continuar realizando as cirurgias eletivas tendo em vista que seu percentual de 
realização estava muito baixo, o mesmo respondeu que sim. Assim, a Sr.ª Soraya Galdino agradeceu a Luciana 
pela sua apresentação e esclarecimentos e dando sequência a reunião, passou ao ITEM e) Apresentação do 
Monitoramento e Estado da Arte do GT Bipartite Portaria N. 3.011/2017 e convidou o Sr. Marcelo Mandu – 
GEPLAN/SES-PB que relatou que o Ministério da Saúde anunciou que haveria remanejamento do recurso FAEC 
para MAC de acordo com a série histórica, houve redução do recurso da Paraíba em 50%. Como sugestão 
cogitou a possibilidade de abrir a discussão dentro das CIR’s e a partir daí encaminhar para CT e CIB. O Cosems 
dialogou com a SES para pensar numa maneira de reduzir danos em relação a Portaria 3011. O Sr. Adalberto 
Fulgêncio, gestor de João Pessoa disse que não tem condições de assumir sozinho os custos do Projeto 
Glaucoma e quer ouvir uma proposta por parte da SES. A Sra. Soraya Galdino disse que precisaria haver uma 
investigação sobre a quantidade de usuários que participam do projeto Glaucoma para que haja um confronto 
de informações entre municípios executores e encaminhadores. O Sr. Adalberto Fulgêncio sugeriu que seja 
feito um recadastramento e que haja mais rigidez nos critérios de seleção de usuários. A Sra. Soraya Galdino 
informou que a denúncia partiu do Conselho Brasileiro de Oftalmologia a Polícia Federal. O Sr. Adalberto 
Fulgêncio sugeriu que todo município que for pactuado com João Pessoa no projeto glaucoma mande uma 
lista atualizada e ser mais radical no cadastro e na adesão. A Sra. Soraya Galdino pediu a Marcelo Mandu para 
fazer a apresentação do monitoramento: estado da Arte do GT Bipartite Portaria 3011/2017, onde relata que 
na última reunião CIB de dezembro houve a proposta para discutir a portaria 3011. Houve republicação da 
portaria com uma proposta para readaptação dos valores para a Paraíba. Os técnicos da Paraíba não tiveram 



acesso a memória de cálculo, que a SES fez os cálculos utilizando os dados da OMS, entretanto o resultado 
obtido divergia do fornecido pelo Ministério. Nos dados apresentados sobre a série histórica o valor financeiro 
reduziria em 50%. O Ministério da Saúde sinalizou que haverá uma republicação a respeito dessa portaria. É 
necessário fazer uma repactuação. Na última reunião do GT houveram 04 encaminhamentos para a CIB, que 
foram: 1-Que os municípios executores façam cumprir o Termo de Garantia de Acesso, assinado na última 
Programação pactuada Integrada, até ser realizada uma nova pactuação; 2- Que os procedimentos com 
valores previstos em tabela complementar, os municípios encaminhadores sejam responsáveis pelo 
pagamento de complementação ao município executor, conforme previsto na LC nº 141/2011; 3- Que o grupo 
convoque os municípios executores para discussão de uma proposta de pactuação desses procedimentos, 
considerando a série temporal utilizada pelo Ministério da Saúde e a capacidade instalada; 4- Que após a 
elaboração dessa proposta, seja providenciada a pactuação dos procedimentos previstos na Portaria, sob a 
coordenação da SES através de gerência de Planejamento e Gestão. A Sra. Soraya Galdino pediu desculpas 
pelo transtorno causado pela falta de espaço na sala e anunciou que na próxima assembleia será resolvido. 
Repetiu para os gestores que chegaram atrasados as informações a respeito do Projeto Glaucoma e a 
investigação que esse programa está recebendo. A Sra. Constança Dantas, gestora de Cubati, fala que o índice 
da Paraíba está maior que o índice que a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza, que os municípios 
pequenos estão sufocados com as despesas e poucos recursos, que a PPI está defasada, que só pode “bater o 
martelo” depois que estudar a série histórica. A Sra. Soraya Galdino respondeu que o estudo já foi feito 
baseado na série histórica. O Sr. Adalberto Fulgêncio falou que não participou de nenhuma discussão sobre 
essa portaria, que o município está sendo investigado e não teve acesso a memória de cálculo, que os 
números apenas servem como parâmetros, mas não são absolutos, repete que tem que recadastrar os 
usuários, que sua proposta é o município de João Pessoa suspender o atendimento aos usuários do projeto 
glaucoma, que não tem dinheiro para pagar os serviços a usuários de outros municípios. O Sr. Marcelo Mandu 
falou que não é isso que está no encaminhamento e que pagar procedimentos para outros municípios fora de 
pactuação é ilegal. Precisa-se pressionar o Ministério da Saúde para esclarecer o que está acontecendo com a 
análise de dados. Com relação a PPI o gestor pode fazer remanejamento desde 2007. O importante é discutir 
regionalização. A Sra. Soraya Galdino falou que João Pessoa e os outros municípios de grande porte nunca 
quiseram transferir FAEC. O Sr. Adalberto Fulgêncio pediu novamente para pactuar a regionalização do 
glaucoma e dividir entre os municípios de grande porte. Afirma que falta liderança da SES e liderança sanitária. 
O Sr. Marcelo Mandu relatou que existe um termo de garantia de acesso, que o senhor Adalberto tem acento 
na CIB, mas não estava na última reunião onde isso foi discutido, que não tem como construir proposta sem a 
presença dos gestores. Hoje será levado para a CIB a proposta de realizar uma reunião extraordinária com os 
gestores dos respectivos municípios executores. A Sra. Soraya Galdino falou que quer levar a proposta da CIB 
até dia 20. O Sr. Adalberto Fulgêncio sugeriu para dividir isso com a 4ª Macro, chamar Patos para resolver e a 
secretaria sinalizar se aceita ou não executar. A Sra. Soraya Galdino disse que tudo isso pode ser mudado de 
acordo com a portaria. A Sra. Constança Dantas destacou que não ficou claro o valor da complementação, 
quanto vai custar ao município? A Sra. Soraya Galdino falou que para se chegar a um valor exato precisa se 
fazer um encontro de contas de acordo com a quantidade de pacientes. Reitera que seja feito o levantamento 
em cada município. A Sra. Luzia Pinto, gestora de Campina Grande enfatizou que enviará uma relação ao 
Cosems até a próxima sexta-feira, com todos os pacientes para que seja encaminhada aos municípios. O Sr. 
Marcelo Mandu leu os encaminhamentos do GT e sugere buscar uma proposta junto ao MS depois de ver a 
proposta da regionalização. O Sr. Adalberto Fulgêncio destacou que cabe a SES e o Cosems promover esse 
momento, ele está disposto a ajudar, ele pessoalmente vai pegar a lista dos pacientes dele. A Sra. Soraya 
Galdino sugeriu que se deve convocar uma reunião com os municípios executores para debater e não voltar 
paciente. O Sr. Adalberto Fulgêncio disse que João Pessoa não tem condições de custear os serviços de 
glaucoma no mês de março. A Sra. Soraya Galdino disse que em janeiro os municípios não foram atendidos 
por João Pessoa. O Sr. Adalberto Fulgêncio disse que vai suspender os atendimentos, porque não tem 
dinheiro para pagar as clínicas. A Sra. Soraya Galdino enfatizou que não vamos falar sobre problemas 
financeiros. O Sr. Adalberto Fulgêncio então disse para fazer esse GT e chama-lo para conversar. O Sr. 
Marcelo Mandu destacou que só a valor complementar se houver diferença no valor contratado e no valor 
enviado pelo MS. O Sr. Adalberto Fulgêncio falou que isso é uma decisão política, tem que saber se o prefeito 
quer pagar o excedente. No entanto, falou que vai manter o atendimento de quem está pactuado. A Sra. 
Soraya Galdino reiterou a importância do envio da lista dos pacientes pelo município e orientou que se faça 
um contrato entre os municípios parra que os recursos de contrapartida sejam repassados diretamente de 
fundo municipal para fundo municipal e pediu para que João Pessoa envie a relação para o Cosems-PB até 
sexta feira. Em seguida, o Sr. Marcelo Mandu deu alguns informes: Oficina sobre a Portaria 3992 com MS, SES, 



Cosems terá início por Itabaiana em 19/02. O SARGSUS de 2017 será preenchido na plataforma antiga. Para 
2018 será em nova plataforma no DIGISUS. Lembrando que a portaria 3992 é transitória principalmente para 
adequar os planos municipais de saúde e adequar a lei do fundo municipal de saúde. O MS fará vídeo 
conferência sobre as novas plataformas. As oficinas sobre a Portaria 3992 iniciarão em 19/02 e segue até a 
primeira quinzena de março. A Sra. Márcia Lima, gestora de Várzea questionou qual a possibilidade de se 
rever a pactuação/PPPI? O Sr. Marcelo Mandu destacou que em 2017 tiveram vários momentos para discutir 
a PGASS, e embora saibam que é urgente, mas para discutir precisa planejar regionalmente. Precisa qualificar 
nossa programação de acordo com os recursos já existentes. A Sra. Márcia Lima, ainda assim questionou qual 
a possibilidade de se fazer uma auditoria em Patos? O Sr. Marcelo Mandu respondeu que as auditorias 
precisam ser provocadas, seja do Estado ou do MS. Dando prosseguimento a pauta da reunião, a Sra. Soraya 
Galdino passou ao ITEM g) Apresentação dos novos Assessores Técnicos do Cosems-PB e apresentou os 
novos Assessores do Cosems, compondo a equipe do Cosems, com Anderson Dias, ex-gestor e assumiu a 
função de Coordenador do Projeto da Rede Colaborativa do Projeto Apoiador Regional por vinte horas e como 
Assessor Técnico pelas demais vinte horas semanais; Ana Katarina Galiza, ex-gestora também e assumiu a 
Assessoria Técnica do Cosems e por enquanto está cumprindo as quarentas horas semanais até que seja 
contratada pelo Conasems como Coordenadora do Projeto de Arboviroses e ficará vinte horas como Assessora 
do Cosems e as outras vinte horas como Coordenadora desse projeto; comunicou que assim como funciona no 
Conasems, a Assessora Jurídica, Patrícia Ferreira assumirá também a parte da Assessoria Técnica do Cosems, 
junto com os demais, além de Ana Lígia Passos que já estava contratada e assim, totalizamos quatro 
Assessores Técnicos no Cosems-PB. A Sra. Constança Dantas perguntou quantos funcionários tem o Cosems e  
a Sra. Soraya Galdino respondeu que o Cosems tem dezessete funcionários e apresentou cada um que 
estavam presentes. Aproveitando essa apresentação, a Sra. Soraya Galdino passou ao ITEM f) Apresentação e 
divulgação do site e logomarca 30 anos do Cosems-PB e destacou que essa logomarca será usada em todos os 
documentos, site e redes sociais durante todo esse ano alusivo a comemoração dos 30 anos do Cosems-PB. 
Ainda, em relação ao ITEM h) Apresentação e divulgação do vídeo institucional – Retrospectiva do Cosems-
PB 2017, a Sra. Soraya Galdino apresentou o vídeo elaborado pelo Assessor de Comunicação, Demétrio Costa, 
constando imagens de destaque dos principais eventos e ações que o Cosems-PB participou e/ou realizou em 
2017, buscando cada vez mais o fortalecimento da gestão municipal. E ainda, destacou o Web Doc do 
município de Juripiranga que ganhou destaque no Congresso do Conasems em 2017. Ressaltou que todos 
esses vídeos estarão disponíveis no site do Cosems que também está com uma nova “roupagem”, para facilitar 
a visualização, o acesso e a otimização da utilidade desse site por parte dos gestores, inclusive destacou a 
criação de uma aba como Educação em Saúde, onde estarão sendo divulgados material de educação em 
saúde, assim como roteiros de elaboração de documentos e também apresentações/vídeos utilizados por 
palestrantes em eventos realizados pelo Cosems-PB. Em relação ao ITEM c) Apresentação/Avaliação III 
Seminário Gilson Carvalho, a Sra. Soraya Galdino passou a palavra a Sra. Ana Lígia Passos, Assessora Técnica 
do Cosems-PB que destacou o resultado positivo da avaliação do III Seminário Gilson Carvalho, elogiando 
principalmente, a metodologia utilizada no evento, parabenizaram a todos do Cosems-PB pelo apoio aos  
gestores e ainda, solicitaram realizar eventos/capacitações sobre os seguintes temas: financiamento da saúde, 
planejamento em saúde, controle e avaliação e judicialização da saúde.  Em relação ao ITEM i) Apresentação e 
divulgação das atividades desenvolvidas pelo Cosems-PB (setembro 2017 a Janeiro 2018), a Sra. Soraya 
Galdino leu as principais atividades desenvolvidas pelo Cosems de setembro de 2017 a janeiro de 2018 como 
uma forma de prestação de contas e esclarecimentos a todos os gestores sobre o papel cumprido pelo Cosems 
em prol da representação, do apoio e do fortalecimento da gestão municipal em saúde da Paraíba que o 
Cosems-PB busca sempre realizar. Quanto ao ITEM j) Pactuação de data de reunião da Diretoria do Cosems-
PB, a Sra. Soraya Galdino achou melhor resolver entre os membros da própria Diretoria, pelo grupo de 
whatsapp para escolher a melhor data. Na oportunidade, a Sra. Constança Dantas reconhecendo a 
importância dessas reuniões do Cosems e frente a tantas pautas interessantes que os gestores precisam 
debater e se aprofundar junto a esse conselho, sugeriu que a Assembleia do Cosems seja realizada em horário 
integral, mantendo na segunda-feira para que possam conversar e debater com mais tranquilidade sem correr 
devido ao horário para voltar para a reunião da CIB-PB e assim a Sra. Soraya Galdino concordou com essa 
sugestão e colocou em votação para a plenária decidir e todos aprovaram em unanimidade a realização da 
Assembleia Ordinária, Extraordinária e/ou outros eventos temáticos, em horário integral (9 às 16:30h, com 
intervalo para almoço) e, assim ficou pactuado para que o Cosems pudesse organizar essa logística para 
realizar essa reunião e buscar outro local para dar maior conforto e acesso. E para finalizar, a Sra. Soraya 
Galdino falou sobre o ITEM k) Realização do Workshop sobre Caixa Único pelo Cosems-PB, de modo que a 
Assessoria Técnica do Cosems está articulando e organizando essa temática, junto ao Conasems e vendo a 



possibilidade da participação do Fundo Nacional de Saúde para ser realizado até a segunda semana de março 
de 2018 em João Pessoa.  Em detrimento do horário, a Sra. Soraya Galdino solicitou permissão da plenária 
para não apresentar o ITEM 2. INFORMES (ver pauta anexa) nessa Assembleia, mas que os mesmos seriam 
encaminhados via e-mail ao conhecimento de todos e assim foi pactuado. Sem mais, foram feitos os 
agradecimentos, reforçado o convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no mesmo local e nada mais havendo a 
tratar, determinou a Sr.ª Presidente Soraya Galdino que se encerrasse a assembleia às 12:50h. Eu, Ana 
Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 05 de fevereiro de 2018. 
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