
 
 

 
 

 

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2015 

 

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta minutos, no auditório do Centro de 1 
Treinamento de Professores, situado a Rua José de Paiva Gadelha, n.º 123, Gato Preto, Sousa/PB, foi realizada a 2 
Segunda Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/PB para o ano de 2015 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 integrante da 4 
presente Ata. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena, Secretária de Saúde do Município de Montadas e Presidente 5 
do COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas a todos, destacou a importância de se 6 
realizar as reuniões do Cosems e da CIB de forma descentralizadas, prestigiando e chegando mais perto dos 7 
gestores dos municípios, agradeceu e destacou o apoio da gestão de Sousa e a presença do Prefeito e Secretária de 8 
Saúde do Município de Sousa, da Gerente da Região e de todos os Secretários, Gestores e Técnicos Municipais 9 
presentes e passou a palavra ao Prefeito Municipal de Sousa, Excelentíssimo Sr. André Gadelha que deu as boas 10 
vindas e ressaltou a alegria e parabenizou a iniciativa do Cosems em realizar a descentralização de reuniões e 11 
informações para as demais cidades do Estado em discutir a situação da saúde e as dificuldades no financiamento 12 
em saúde no Estado, pois as pessoas vão buscar solução dos problemas de saúde na porta dos prefeitos e 13 
vereadores e está cada vez mais difícil manter a situação, considerando, por exemplo, que o FPM de março tem 14 
previsão de ser trinta e dois por cento menor que o mês anterior, diminuindo os recursos da saúde 15 
consequentemente e todas as despesas estão aumentando cada vez mais e sempre fica mais difícil para a parte 16 
mais fraca que são os municípios e, ressalta que por meio dessas reuniões do Cosems possamos levar esses 17 
problemas e buscar soluções junto ao Ministério da Saúde e Estado. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena 18 
ressaltou que o propósito dessa reunião descentralizada é para ouvir os gestores e para entender as dificuldades 19 
que os municípios enfrentam e também reconhece as dificuldades que tem para participar das reuniões devido ao 20 
deslocamento para a capital do Estado e precisamos sempre se unir para sanar essas dificuldades com recursos 21 
escassos e nos fazer ouvir junto ao Ministério da Saúde. Assim, passou a palavra a Secretária de Sousa, nossa 22 
anfitriã, a Sr.ª Noêmia Rachel de Araújo Gadelha que agradeceu a presença de todos, do prefeito, do Cosems e 23 
parabenizando essas reuniões descentralizadas como um progresso e desejou boas vindas. Em seguida, a Vice-24 
presidente do COSEMS-PB e Secretária de Saúde do Município de São Bento, Sr.ª Sandra Núbia P. Brilhante que 25 
também desejou as boas vindas, agradecendo a acolhimento da gestora, equipe de Sousa, apoiadores e gerência 26 
regional, ressaltou a presença de quase trinta gestores na reunião como forma de dar oportunidade de participar e 27 
fortalecer a região, pois quase nunca participam desse tipo de reunião em João Pessoa e aproveitou para convidar 28 
para que todos possam também participar das reuniões na capital e desejou um dia bem produtivo de reuniões a 29 
todos. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena indagou se alguém da mesa ou da plenária gostaria de se pronunciar 30 
e Sr.ª Amanda Oliveira da Silveira Marques, Gerente da 10ª Região que reforçou a importância dessa reunião 31 
descentralizada, convidou todos a participar da reunião da CIB a tarde e se colocou à disposição de todos. A Sr.ª 32 
Soraya Galdino de Araújo Lucena enfatizou que na reunião tinha representação de quarenta e dois municípios e 33 
que muitos estavam participando pela primeira vez de reuniões desse tipo, conhecendo como acontece de fato a 34 
gestão e busca de melhorias na gestão em saúde e convidou o prefeito para participar da reunião da CIB também 35 
para falar aos representantes do Estado como se faz saúde no interior e quais as dificuldades que enfrentam, 36 
convidou todos para participar da reunião da CIB no mesmo local e agradeceu o café de acolhimento oferecido pelo 37 
município de Sousa e que o almoço foi oferecido pelo Estado por meio de senhas. A convocação teve como pontos 38 
de pauta: ITEM 1 - APRESENTAÇÃO: a) Leitura e aprovação da 1ª Ata da Assembleia de fevereiro/2015; b) 39 
Informação sobre a Taxa Extra mensal na esfera do COSEMS/PB equivalente ao valor da Contribuição Institucional 40 
em vigor para cada município paraibano, a ser paga pelas Secretarias Municipais de Saúde de março de 2015 a julho 41 
de 2015 e utilizada na promoção do 3° Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde; c) Leitura e 42 
Discursão da Pauta da CIB-PB com Apresentação do Relatório da CT da CIB-PB. ITEM 2 - PACTUAÇÃO: Condução do 43 
trabalho dos membros da Câmara Técnica e outros grupos condutores. ITEM 3 – INFORMES: a) Link para atualização 44 
do cadastro de Secretários Municipais de Saúde por formulário eletrônico; b) Link para enquete sobre remuneração 45 
dos profissionais da atenção básica; c) Calendário mensal de reuniões da Diretoria do Cosems e dos grupos 46 
condutores; d) Apresentação dos encaminhamentos para a realização do 3° Congresso Norte Nordeste; e) Relato da 47 
Audiência de PCEP-PB com Ministro da Saúde. Dando início a reunião pelo ITEM 1, letra “a” - aprovação da 1ª Ata 48 



da Assembleia de fevereiro/2015,  a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena colocou a referida ata em votação, 49 
sendo aprovada por unanimidade a ata da reunião de fevereiro que foi encaminhada por e-mail a todos os gestores 50 
e justificou que devido a atualização que o Cosems estava realizando dos contatos dos secretários, pode ter havido 51 
alguma falha no envio, mas que seria enviada novamente para os e-mails e também estava no site do Cosems. 52 
Ainda, ressaltou que todos os gestores deveriam assinar a lista de frequência para liberação das senhas para o 53 
almoço também. Passou a palavra a Sr.ª Joselisses Abel, Assessora Jurídica, para a letra “b” - Informação sobre a 54 
Taxa Extra mensal na esfera do COSEMS/PB equivalente ao valor da Contribuição Institucional em vigor para cada 55 
município paraibano, a ser paga pelas Secretarias Municipais de Saúde de março de 2015 a julho de 2015 e 56 
utilizada na promoção do 3° Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde para retirar algumas 57 
dúvidas, tendo em vista a aprovação na última Assembleia foi elaborada uma Resolução Cosems-PB N⁰. 03/2015 de 58 
três de março de 2015, sendo apresentada em tela, que Resolve: Art. 1º - Aprovar a criação de Taxa Extra mensal 59 
na esfera do COSEMS/PB equivalente ao valor da Contribuição Institucional em vigor para cada município 60 
paraibano, a ser paga pelas Secretarias Municipais de Saúde de fevereiro de 2015 a junho de 2015 e utilizada na 61 
promoção do 3° Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Art. 2º - Aprovar que os Secretários 62 
Municipais de Saúde que contribuírem com a Taxa Extra deliberada na assembleia geral ordinária de 02.02.2015 63 
terão direito a isenção da Taxa de Inscrição no 3° Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, 64 
bem como hospedagem e alimentação nos dias de realização do evento. Art. 3º - Aprovar que a Taxa Extra instituída 65 
será descontada em conjunto com a Contribuição Institucional paga pelas Secretarias Municipais de Saúde da 66 
Paraíba para o CONASEMS. Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor a partir da competência março de 2015. Dessa 67 
forma, entra em vigor a partir desse mês de março até junho, considerando o mesmo valor que cada município 68 
paga do valor institucional, tendo a variação do porte populacional de acordo com a tabela de contribuição em 69 
vigor, e colocou aberta a palavra para quem quisesse se manifestar. Dessa forma, como não teve nenhum 70 
questionamento, passaram para o outro ponto da pauta. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena solicitou que a 71 
letra “c” deixasse para o final da pauta dos itens relacionados ao Cosems e seguiu para o ITEM 2 - PACTUAÇÃO: 72 
Condução do trabalho dos membros da Câmara Técnica e outros grupos condutores que na verdade trata-se sobre 73 
a responsabilidade de ter seu nome como representante do Cosems nos grupos condutores, comissões e câmara 74 
técnica para não faltar as reuniões e  solicitou que ao final, possam enviar um relatório sucinto para repassar ao 75 
Cosems sobre o que aconteceu e quais os encaminhamentos e decisões tomadas para que o Cosems possa estar 76 
ciente e acompanhar tudo e, ainda solicitou que caso o titular não poder participar que entrem em contato com seu 77 
suplente para se fazer presente para que assim nossa instituição possa se fazer presente em todas as reuniões. E, 78 
destacou que sempre nas reuniões há um espaço para o relatório da Câmara Técnica e solicitou a nossa 79 
representante, a Sr.ª Adalgisa Maria Gadelha Vale Granjeiro que todo e qualquer item da pauta da Câmara Técnica 80 
deveria seguir o fluxo e ser comunicado ao Cosems porque houve um equívoco de que dois pontos foram retirados 81 
de pauta pelo Estado que envolvia dois municípios e tudo o que foge do nosso fluxo que não deixe acontecer isso e 82 
que comunique imediatamente ao Cosems para tomada de decisão junto ao Estado. Dando sequência, a Sr.ª Soraya 83 
Galdino de Araújo Lucena falou sobre o ITEM 3 – INFORMES, letra “a” - Link para atualização do cadastro de 84 
Secretários Municipais de Saúde por formulário eletrônico e que ainda estão faltando quarenta e sete municípios 85 
atualizarem seus contatos devido a importância de que os gestores antigos ainda recebiam os informes do Cosems 86 
e os atuais não estavam recebendo, e ainda pediu que quem conhecer os gestores que possam avisar e pedir que se 87 
comuniquem com o Cosems para essa atualização e passou a palavra a Secretária Executiva, Sr.ª Ana Carolline 88 
Carvalho de Melo Santos que leu os municípios que estavam faltando, apresentou o link do formulário eletrônico e 89 
ressaltou que o Cosems enviaria novamente para os e-mails e ressaltou que todos os dados, principalmente os 90 
bancários são de sigilo e de uso interno do Cosems, caso necessitemos indicá-los a participar de algum evento pelo 91 
Cosems para ganhar tempo e informou que mesmos os gestores que preencheram o formulário em papel com 92 
Dáfia, mas que ao receber o link por e-mail que possam fazê-lo para ficar registrado de forma eletrônica no Cosems. 93 
A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena  destacou letra “b” do ITEM 3 - Link para enquete sobre remuneração dos 94 
profissionais da atenção básica que o Cosems estava realizando e passou a palavra ao Sr. Nelson Calzavara, 95 
Assessor Técnico que apresentou o link para preencher com o salário bruto pago a cada profissional, devido a 96 
grande dificuldade que é a fixação de profissionais nos municípios devido a remuneração e que muitas vezes o 97 
profissional da saúde deixa um município para ir para outro município que ofereceu mais um pouco no valor da 98 
remuneração. Dessa forma, o nosso objetivo é conhecer os valores de remuneração e estabelecer um salário 99 
regional, considerando as peculiaridades da região e pactuado entre os gestores para que possa ser um valor justo e 100 
adequado de acordo com as condições dos municípios e para o profissional também e assim, podermos levar uma 101 
discussão junto ao Estado e Ministério da Saúde. Assim, a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo ressaltou a importância de 102 
todos responderem essa enquete para que de fato pudéssemos nos unir e estabelecer um piso salarial regional e 103 
evitar o leilão que geralmente ocorre entre os gestores e profissionais de um município e outro, enfraquecendo a 104 
nossa gestão em saúde. Seguiu a letra “c” do ITEM 3 - Calendário mensal de reuniões da Diretoria do Cosems e 105 
dos grupos condutores que participam os seus representantes. Destacou que a reunião da Diretoria voltará a 106 
acontecer sempre na quarta-feira após a reunião da Câmara Técnica da CIB e sempre será no escritório em Campina 107 



Grande e as datas dos grupos e comissões, Ana Carolline repassará para todos vocês. Dando sequência, a letra “d” 108 
do ITEM 3 - Apresentação dos encaminhamentos para a realização do 3° Congresso Norte Nordeste chamou a Sr.ª 109 
Joseneida Teixeira Remígio Thomaz  para dar os informes e atualização de como está o nosso 3° Congresso Norte e 110 
Nordeste e destacou as notícias boas e ruins e que embora o congresso esteja as portas de acontecer, mas que 111 
temos pouco recurso e que estiveram no Ministério da Saúde batendo de porta em porta e levaram muito não 112 
porque realmente a situação não está nada fácil nem em Brasília e estavam refazendo as estratégias para captar 113 
recurso e está sendo mais difícil do que estavam imaginando devido os recursos financeiros e destacou a 114 
importância dessa taxa extra que os municípios irão repassar e ainda, solicitou que todos pudessem fazer a 115 
divulgação do evento que inclusive estavam recebendo os cartazes em papel e eletrônico que já tinham recebido 116 
por e-mail e os mesmos também seriam enviados as Gerências Regionais. E que possam enviar os trabalhos para a I 117 
Mostra Norte e Nordeste de Experiências na Atenção Básica relatando as experiências locais e regionais e que 118 
acompanhassem as notícias e as inscrições em breve no site do Congresso e no site do Cosems. Aproveitou para 119 
enfatizar a importância dos gestores se habituarem a entrar no site do Cosems, do Conasems e ver os e-mails 120 
diariamente para ser informados sobre o Congresso e sobre as informações em saúde como uma rotina diária. E 121 
ainda, destacou que todos devem ter recebido uma ligação do Cosems para atualização dos contatos e dentro do 122 
Congresso participarão muitos palestrantes de renome da saúde e que com certeza valerá a pena participar, além 123 
de que no nosso Congresso haverá a reunião CIT, da tripartite que sempre é realizada em Brasília e teremos a 124 
presença do Ministro da Saúde, do Ministério e isso é uma grande oportunidade para que todos possam participar. 125 
A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo solicitou que todos pudessem ajudar a divulgar e também a levar os técnicos 126 
municipais para participar do Congresso, tendo em vista que é um Congresso Norte e Nordeste e será no nosso 127 
Estado. O Sr. Nelson Calzavara, aproveitou para falar sobre o processo de negociação que o Cosems está 128 
intermediando entre o Estado e o Ministério da Saúde sobre o PCEP e durante esse processo sentiu-se a 129 
necessidade de se realizar uma atualização sobre o processo de faturamento em saúde e a nossa presidente sugeriu 130 
buscar uma instituição do Espírito Santo para realizar um curso aqui na Paraíba, em parceria com Estado e os 131 
municípios, inicialmente para os municípios do PCEP e, o outro aviso é sobre o formulário que o Conasems enviou 132 
sobre judicialização para que todos possam contribuir respondendo para que o Conasems possa fazer uma proposta 133 
de como incluir os medicamentos que estão sendo solicitados e utilizados na saúde, mas que estão fora do Rename. 134 
Passou a palavra a Sr.ª Egmar Longo Araújo de Melo, Apoiadora do PROVAB e do Programa Mais Médicos do 135 
Ministério da Saúde para sanar muitas dúvidas que possam surgir e a mesma destacou sobre as condutas que o 136 
programa vem mudando para o cumprimento e impacto sobre o que a PNAB exige para a melhoria da atenção 137 
básica, principalmente nos municípios pequenos. E ainda, apresentou o diagnóstico da situação atual dos dois 138 
programas, tendo em vista que quase 18 mil médicos brasileiros se inscreveram no PROVAB e nos Mais Médicos. Os 139 
dados que temos hoje no estado é de 248 médicos dos mais médicos e conseguimos concluir com 148 que 140 
terminaram o programa e que muitos migraram e ainda estão nos municípios e para 2015 teremos mais 171 141 
médicos que migraram e continuam no município, totalizando 419 médicos em atividade no Estado e ainda estão 142 
sendo realizadas as chamadas e que caso o profissional não apareça no seu interior, não se preocupe porque até o 143 
final de abril, se não conseguir completar, serão abertas vagas aos médicos brasileiros formados no exterior e se 144 
necessário, posteriormente para os estrangeiros. E apresentou o panorama do PROVAB e dos Mais Médicos por 145 
região de saúde, destacando as mudanças de práticas na atenção básica estão sendo percebidos nos municípios. A 146 
Sr.ª Soraya Galdino de Araújo solicitou que todos os gestores possam cumprir rigorosamente o Programa dos Mais 147 
Médicos e que não negociem nada com os profissionais para não fraudar o programa sob pena de responder a 148 
Polícia Federal. Dada a palavra ao Sr. Jammes Wallynson Ferreira de Araújo, o mesmo enalteceu sobre a 149 
homologação do SIOPS que encerra o prazo até hoje dia 02 de março, sendo improrrogável e que quem ficar de fora 150 
terão os recursos bloqueados. Passou a palavra a Sr.ª Rita de Cássia, Secretária do Município de São Domingos, que 151 
destacou a questão da carga horária dos profissionais médicos e odontólogos para implantação do ponto eletrônico 152 
foi notificada pelo Ministério Público e fui indagada pelos profissionais pela dedução do salário causando retaliação 153 
com falta desses profissionais, desfalcando o cumprimento do trabalho e atendimento, quebra de equipamentos e 154 
destaco que uma vez instalado o ponto eletrônico somos injustiçados e não é uma situação fácil como gestora e 155 
cidadã, mas que tem que ser cumprido. Aproveitando a situação, a Sr.ª Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega, 156 
Secretária de Monteiro destacou que na região dela, como presidente de CIR está agendando com o Procurador 157 
para que possam colocar em pauta e determinar junto a justiça de uma ordem igual para implantar o ponto 158 
eletrônico em todos os municípios da região para evitar esses problemas. Ainda, solicitou que deveríamos colocar 159 
em pauta da CIB a questão daquele recurso que ficou no Estado do remanejamento dos recursos do componente I 160 
para o II das cirurgias eletivas para realização em alguns municípios, pois não houve critérios de rateio e alguns 161 
municípios não foram atendidos. Assim, a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo informou que na CIB estariam solicitando 162 
uma resposta do Estado como se deu esse processo e que possa ser realizado de forma mais uniforme e em relação 163 
a situação apresentada por Rita de Cássia, solicitou aprovação de uma Nota de Repúdio a ser elaborada pelo 164 
Cosems , sendo aprovada e encaminhada a seu município e a todas as CIRs e colocou o apoio do Cosems e que seja 165 
firme no cumprimento do que é o certo e sempre informar ao Ministério Público o que está sofrendo de retaliações.  166 



Seguindo essa mesma linha, de fato não podemos desistir, enfatizou o Sr. João Paulo Resende de Oliveira, 167 
Secretário de Maturéia que também sofreu tudo isso, enfrentou várias dificuldades e realmente só quando se 168 
desconta do salário é que o profissional vai se adequando ao cumprimento da carga horária. A Sr.ª Soraya Galdino 169 
de Araújo retomou a palavra quanto a letra “e” do ITEM 3 - Relato da Audiência de PCEP-PB com Ministro da 170 
Saúde e justificou que a mesa estava agitada porque saiu hoje a Portaria N⁰. 173 de 02 de março de 2015 sobre 171 
PCEP e participamos de uma audiência com o Ministro de Saúde, que enalteceu o fortalecimento do Cosems, mas 172 
que a situação era de que a portaria já estava para ser publicada a qualquer momento com o recurso a ser retirado 173 
dos municípios de acordo com o entendimento e cálculos do Ministério da Saúde, equivalente a sessenta e dois 174 
milhões por ano dos 25 municípios da Paraíba e infelizmente o que havíamos solicitado que era o desconto de cerca 175 
de cinquenta e cinco milhões ainda não fora negociado, e o Ministro se comprometeu em negociar ainda com o 176 
Estado e Cosems, para reduzir a essa diferença de sete milhões por ano. Assim sendo, a portaria estará 177 
descontando a partir da competência fevereiro que sairá em março.  O Sr. Nelson Calzavara apresentou a notícia 178 
que o Ministério da Saúde publicou no site como propaganda enganosa de que teria liberado sessenta e dois 179 
milhões para os municípios paraibanos, o que na verdade estava retirando desses municípios e o Cosems deveria 180 
ser elaborado uma Nota de Repúdio ao Ministério da Saúde para que possa retirar essa notícia e o Sr. Jammes 181 
Wallynson Ferreira de Araújo ressaltou que a mesma nota deveria ser encaminhada ao Conasems também, pois 182 
não foi acordado conosco essa proposta do Ministério da Saúde e que esse valor desestabilizará muitos municípios. 183 
A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo destacou que essa atitude e notícia foi uma “canalhice” conosco, pois deveria ter 184 
dito que foi retirado e na verdade quer dizer como se a Paraíba tivesse ganho recurso novo e isso é uma vergonha 185 
para nosso Estado e nosso Pais. O Sr. Nelson Calzavara leu a referida portaria e destacou erros quanto a gerência e 186 
não gestão do estado nos hospitais e os cálculos errados, mas ressaltamos que tudo isso foi esclarecido nas atas das 187 
reuniões e não foi considerado pelo Ministério da Saúde. E isso causou indignação entre a plenária e entre os 188 
gestores que fazem parte dos municípios envolvidos no PCEP. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo retomou a palavra, 189 
destacando que o Ministro da Saúde falou que ainda poderia retomar essa discussão e rever esses valores, embora 190 
enalteceu que caso o município entrasse com uma ação contra o Ministério da Saúde estava extinta qualquer 191 
tentativa de negociação com o município, como o caso de Campina Grande e Nelson indagou que se Campina 192 
Grande retirasse a liminar, ele retomava o diálogo com o município e que o que o Cosems pudesse fazer, fez 193 
enquanto missão institucional, inclusive questionando que o Ministério da Saúde fez os cálculos errados. O Sr. 194 
Nelson Calzavara ressaltou que deveremos estabelecer com o Estado os Planos Operativos para o PCEP e implantar 195 
uma comissão mensal de monitoramento e avaliação. O Sr. Henry Witchel Dantas Moreira, Secretário de 196 
Cajazeiras, sugeriu fazer agenda junto ao Estado para solicitar contrapartida estadual para atenção básica, como 197 
uma forma de compensar, tendo em vista que já foi publicada essa Portaria do PCEP e fica muito difícil voltar atrás 198 
desse recurso. A Sr.ª Luzia Marinho, Secretária de Campina Grande, agradeceu o apoio do Cosems nesse processo 199 
de PCEP e que sempre estiveram do lado e a favor dos municípios, o fato é que Campina Grande não judicializou o 200 
Estado, pois sabíamos que o Estado também é vítima, pois precisávamos de recurso novo e recomendo não entrar 201 
com mandado de segurança para judicializar, mas sim tentar dialogar, pois fui hostilizada pelo Ministro da Saúde. A 202 
Sr.ª Soraya Galdino de Araújo ainda ressaltou que teve um momento que o Ministro se confundiu com esse recurso 203 
e o do PCEP dizendo que não queria um Congresso “nababesco”. Registrou a presença de Selda Gomes de Sousa, 204 
Secretária Executiva da CIB-PB e Edna Guedes da Costa, Gerente de Planejamento da SES-PB na plenária. O Sr. 205 
Wellington Antônio Rodrigues de Oliveira solicitou resposta da CIB de como será essa negociação de assinatura do 206 
PCEP, caso haja processamento superior ao produzido e a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo solicitou que pudesse 207 
discutir isso na reunião da CIB e em reunião que remarcará com a Sr.ª Edna Guedes da Costa sobre assinatura do 208 
PCEP. Dando prosseguimento a pauta da CIB, passou a palavra, a Sra. Sandra Núbia P. Brilhante, a Vice-presidente 209 
do Cosems-PB fez a leitura da pauta nos seguintes termos e passou a palavra para a relatora do COSEMS na Câmara 210 
Técnica da CIB, Sr.ª Adalgisa Maria Gadelha Vale Granjeiro que, por sua vez, apontou o item e sua deliberação: 1 – 211 
Abertura; 2 – Apresentação; 3 - Processos: a) Deliberar para pauta da CIB-E aprovar o remanejamento dos 212 
procedimentos ambulatoriais de média complexidade dos municípios de Areia, Esperança e Campina Grande para 213 
Remígio, conforme aprovação pelo fluxo da Resolução 83/11. GEPLAN/SES. DECISÃO: Após discussão, foi deliberado 214 
para pauta da CIB. b) Deliberar para pauta da CIB-E aprovar o repasse dos recursos da Portaria nº 2.759 de 12 de 215 
dezembro de 2014, referentes aos Laboratórios Regionais de Prótese Dentárias (LRPD) dos Municípios de Lagoa e 216 
Riachão do Poço, uma vez que estes municípios se encontram em Gestão Plena de Sistema pela Resolução CIB/PB 217 
nº 51/14 e Portaria SAS nº 1.432 de 16 de dezembro de 2014 e os recursos foram publicados na Gestão Estadual. 218 
GEPLAN/SES. DECISÃO: Após discussão acerca do valor financeiro, foi deliberado para pauta da CIB. c) Deliberar 219 
para pauta da CIB-E aprovar a implantação do CEO, Tipo I, do município de Brejo dos Santos. GEAS/SES. DECISÃO: 220 
Após discussão e análise do processo, foi deliberado para pauta da CIB. Os itens ”d” e “e” foram retirados de pauta. 221 
f) Deliberar para pauta da CIB-E aprovar o cadastramento do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS I do município de 222 
Alcantil-PB. GEAS/SES. DECISÃO: Após discussão e análise do processo, foi deliberado para pauta da CIB. g) Deliberar 223 
para pauta da CIB-E aprovar o cadastramento do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS I do município de Jacaraú-224 
PB. DECISÃO: Após discussão e análise do processo foi deliberado para a pauta da CIB. f) Deliberar para aprovação o 225 



Mérito da Emenda Parlamentar do Hospital Padre Zé, consignadas no Orçamento Geral da União/2014, indicado 226 
para aquisição de equipamentos conforme Proposta nº 0503656/14. GEAS/SES. g) Deliberar para aprovação o 227 
Mérito da Proposta de nº 095052460001140-1, referente ao município de Pocinhos/PB, para o financiamento de 228 
equipamentos junto ao Fundo Nacional de Saúde. GEAS/SES. 4 - Informes 1- GEVS a) Informa para conhecimento o 229 
chamamento para os municípios realizarem 2º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA e LIA) no 230 
período de 02 a 06 de março/15. Esse levantamento informa o diagnóstico atualizado, sendo a ferramenta indicada 231 
para nortear as ações de vigilância ambiental e epidemiológica. b) Campanha de vacinação HPV c) Situação da 232 
vigilância óbito materno-infantil d) Campanha Nacional Tuberculose – 24//03 e) DST/AIDS (Treinamentos TR – 233 
TELELAB; Procedimentos TR – Indicadores SISPACTO/PQAVS; Logística TR – SISLOGLAB; Fluxograma Hepatites Virais 234 
– Adesivos; Comitê/GT’s DST/AIDS/HV). f) Portaria nº 1.271 de junho de 2014 - notificação de caso de infecção pelo 235 
HIV será feita na ficha de notificação/investigação de AIDS (pacientes com 13 anos de idade ou mais) de 08/06/2006 236 
e a ficha de notificação/investigação de AIDS (pacientes menores de 13 anos de idade) de 14/06/2006. 2 - CEFOR a) 237 
Prorrogação das inscrições para candidatos a alunos do curso PROGESUS. b) Retomada do andamento do Curso de 238 
Sala de Vacina semi-presencial: novos prazos, novo edital para seleção de facilitadores e inscrições para alunos. c) 239 
Início do primeiro Curso de Especialização em Obstetrícia - IV Macrorregião de Saúde do Estado. d) Retomada do 240 
andamento do Curso de Aperfeiçoamento para as VISAS municipais: nota esclarecedora sobre processo seletivo 241 
para tutores e novo edital, não abertura de novo período de inscrições para alunos. 3 - GEAS Programa Requalifica 242 
UBS mês Fevereiro - Ordens de Serviço inseridas no SISMOB para início de obra e solicitação de Segunda Parcela: 243 
componente reforma, construção (UPA, USF), ampliação, academia de saúde. 4- GEPLAN a) Sispacto. b) Relatório 244 
Anual de Gestão – 30 de março de 2015. 5- CIB b) Parecer GESCON nº 2259, de 04/12/2014 referente á Aprovação 245 
com Impropriedades da Prestação de Contas do Convênio nº 3700/2007, celebrado entre o Ministério da Saúde e a 246 
Prefeitura Municipal de Baraúnas/PB. c) Parecer Extra GESCON nº 10 de 05/12/2014 á Aprovação com 247 
Impropriedades da Prestação de Contas do Convênio nº 019/1993, celebrado entre o Ministério da Saúde e a 248 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. d) Parecer GESCON nº 2004, de 17/11/2014 á Aprovação com 249 
Impropriedades da Prestação de Contas do Convênio nº 1232/2007, celebrado entre o Ministério da Saúde e a 250 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda/PB. e) Parecer GESCON nº 2425 de 29/12/2014, á Aprovação com 251 
Impropriedades da Prestação de Contas do Convênio nº 1499/2001, celebrado entre o Ministério da Saúde e a 252 
Fundação Rubens Dutra Segundo. f) Parecer GESCON nº 56 de 12/01/2015, á Aprovação com Impropriedades da 253 
Prestação de Contas do Convênio nº 4600/2005, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de 254 
João Pessoa. 6- COSEMS a) Discussão do pagamento de tabela complementar para determinados exames de média 255 
e alta complexidade e consultas especializadas. b) Ofício nº 026 da Secretaria Municipal de Saúde de Piancó/PB 256 
enviado para Arthur Chioro, Ministro da Saúde. Assunto: Publicação da Portaria de Habilitação de Serviço – UPA 257 
24h. Sem mais, foram feitos os agradecimentos, reforçado o convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no mesmo 258 
local e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline 259 
Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. Sousa/PB, 02 de março de 2015.  260 
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