
 
 

 
 

 

ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2015 

 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório do Centro Cultural Geraldo 1 
Vandré, situado a Rua Fundador Rocha, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB, foi realizada a quarta Assembleia 2 
Geral Ordinária do COSEMS/PB para o ano de 2015 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 - APRESENTAÇÃO: a) Sistema de Gestão de Saúde Pública 5 
/Atenção Básica que visa a automatização das atividades desempenhadas pelos agentes comunitários de 6 
saúde, alimentando o e-SUS com as informações coletadas eletronicamente, alimentando o e-SUS e gerando 7 
uma base de dados com informações para gestão (NOVETECH Soluções Tecnológicas – 30 Minutos); b) Leitura 8 
e aprovação da Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária de abril/2015 (Joselisses Abel – Assessora Jurídica do 9 
Cosems-PB); c) Mais Médicos e PROVAB (questionamentos de Pombal, Pocinhos e São José dos Cordeiros 10 
(Dra.Soraya/ Nelson); d) ANVISA – Ciclos de debates em Vigilância Sanitária (Ofício Circular N. 011/2015- DP-11 
GADIP/ANVISA) (Dra.Soraya); e) PPI – Revisão Geral proposta para início dos trabalhos (Dra. Soraya/ Nelson); f) 12 
TCE – Atenção Básica Processo TC nº 08433/14 – Exame de Qualidade da Cadeia de Serviços da Atenção Básica 13 
(Dra. Soraya); g) Cirurgias Eletivas (Dra. Soraya/Nelson); h) Mamografia Móvel no âmbito do Sistema Único de 14 
Saúde (SUS) (Dra. Soraya, Dra. Joselisses, Nelson); i) Apresentação dos relatórios dos grupos condutores 15 
(representantes do Cosems-PB); j) Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB com Apresentação do Relatório da 16 
CT da CIB-PB; ITEM 2 – INFORMES: a) 3º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte 17 
Nordeste (Dra. Soraya /Jô); b) Curso de Capacitação a Distância em Saúde para os Gestores e Técnicos 18 
(COSEMS MINAS GERAIS) e c) Realização de Oficinas Macrorregionais de Pactuação do Sispacto 2015. A Sr.ª 19 
Soraya Galdino de Araújo Lucena, Secretária de Saúde do Município de Montadas e Presidente do 20 
COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas, agradecendo a presença de todos na 21 
reunião e solicitou aos representantes do Cosems na CIB para sentar a mesa, Sr. Jammes Wallynson Ferreira 22 
de Araújo – Secretário Municipal de Saúde de Mogeiro; Sr.ª Mônica Rocha Rodrigues Alves - Secretária 23 
Municipal de Saúde de João Pessoa; Sr.ª Sandra Núbia Pereira Brilhante – Vice-Presidente do Cosems-PB e 24 
Secretária Municipal de Saúde de São Bento; Sr.ª Maria Lúcia Leal Cabral - Secretária Municipal de Saúde de 25 
Caturité; Sr.ª Eudézia Damasceno – técnica, representando a Sr.ª Luzia Maria Marinho Leite Pinto, Secretária 26 
Municipal de Saúde de Campina Grande. Convidou ainda a anfitriã, Sr.ª Paulina Maria A. de A. Maia, Secretária 27 
Municipal de Saúde de Catolé do Rocha que tão bem nos acolheu e, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de 28 
Catolé, Leomar Benício Maia Segundo para fazer a nossa acolhida e abertura da reunião. E ainda, solicitou que 29 
a equipe técnica do Cosems estivesse na mesa também. Passou a palavra ao Prefeito que deu as boas-vindas e 30 
discursou sobre a sua administração municipal, apresentando as dificuldades, os gastos públicos em saúde, a 31 
luta por manter os poucos recursos que recebem do governo federal e estadual e a superação dos problemas 32 
enfrentados, e ressaltou ainda o papel importante da parceria do Governo do Estado em sanar essas 33 
dificuldades junto aos municípios. Na oportunidade, convidou que os presentes pudessem conhecer os 34 
serviços e as unidades de saúde como prova de otimização dos recursos financeiros para oferecer uma 35 
estrutura física e uma saúde mais digna a população, apesar das dificuldades que enfrentam.  A Sr.ª Soraya 36 
Galdino de Araújo Lucena passou a palavra a Sr.ª Paulina Maria A. de A. Maia que agradeceu os elogios feitos 37 
pela Presidente do Cosems-PB quanto a gestão em saúde e ressaltou o seu apoio para fortalecimento do 38 
Cosems e por fazer parte da diretoria, por representar a região de saúde e parabenizou a gestão e esforço do 39 
trabalho da presidente, da diretoria e da equipe técnica do Cosems por fazer a grande diferença na melhoria 40 
da gestão e atenção em saúde na Paraíba, por ter conquistado a realização do Congresso Norte e Nordeste no 41 
nosso Estado e a participação no Conasems. Na oportunidade, solicitou o apoio do Estado e do Cosems para 42 
dar um olhar mais específico para melhorar a estrutura e o investimento do Hospital de Catolé do Rocha. A 43 
Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena agradeceu o acolhimento, parabenizou a administração municipal e 44 
enfatizou a gestão em saúde de Catolé do Rocha que é exemplo de gestão em saúde na Paraíba, frente a 45 
competência do Prefeito e da Secretária Paulina. E ainda, passou a palavra a Sr.ª Sandra Núbia P. Brilhante 46 



deu as boas-vindas e enfatizou a felicidade de sua região ter sido contemplada com a reunião descentralizada 47 
do Cosems e da CIB e agradeceu a receptividade de Paulina e sua equipe, assim como todo o empenho, união 48 
e participação ativa da sua CIR, além do reconhecimento de todos e da equipe do Cosems sobre as 49 
dificuldades de logística e acesso para participar dessas reuniões dos gestores do interior. Dando início a 50 
reunião, pelo ITEM 1, letra “a”, a Sr.ª Sandra Núbia P. Brilhante passou a palavra para o Sr. Waldemar 51 
Nóbrega, Diretor da Novetech Soluções Tecnológicas, acompanhado do Gerente Comercial, Sr. Evandro Castro 52 
que fez a apresentação do Sistema de Gestão de Saúde Pública/Atenção Básica que visa a automatização 53 
das atividades desempenhadas pelos agentes comunitários de saúde, alimentando o e-SUS com as 54 
informações coletadas eletronicamente, alimentando o e-SUS e gerando uma base de dados com 55 
informações para gestão, entregou um material explicativo da empresa e se colocou a disposição para visitar 56 
in loco cada município interessado por esse sistema. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena agradeceu e 57 
parabenizou o Sr. Waldemar, enfatizando que esse sistema é um sonho de todo gestor para sanar os 58 
problemas e que os gestores possam aproveitá-lo para retirar dúvidas, assim como no stand da Novetech no 59 
nosso Congresso e ainda, questionou sobre o valor desse sistema para negociar com os gestores. Dando 60 
continuidade, o ITEM “b” Leitura e aprovação da Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária de abril/2015, a Sr.ª 61 
Soraya Galdino de Araújo Lucena pediu desculpas que a ata não foi enviada e não vai ser aprovada porque a 62 
nossa Secretária Executiva esteve afastada do trabalho por dez dias devido a doença, algo inesperado e que se 63 
propõe enviar essa ata para ser aprovada na próxima reunião, junto a ata dessa reunião de maio. A Sr.ª Sandra 64 
Núbia P. Brilhante passou para o ITEM “c” Mais Médicos e PROVAB (questionamentos de Pombal, Pocinhos 65 
e São José dos Cordeiros (Dra.Soraya), de modo que a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena explicou que o 66 
Cosems recebeu desses municípios algumas queixas sobre a ausência de resposta e/ou falta de 67 
esclarecimentos da Comissão Estadual do Programa Mais Médicos quanto aos questionamentos dos gestores 68 
e a proposta é que a plenária pactue que o Cosems possa solicitar agilidade na resolução desses problemas, e 69 
destacou inclusive que teve um problema de ordem pessoal com sua nora que é médica do programa e na 70 
oportunidade, relatou que esteve                                 71 
em Brasília e solicitei de uma audiência com o Sr. Felipe Proenço, Secretário de Gestão do Trabalho e da 72 
Educação na Saúde - SGTES que destacou que realmente está tendo muitas queixas e problemas com a nossa 73 
Comissão Estadual e pediu um tempo para sanar isso, abrindo um inquérito para investigar essa postura, 74 
respeito e encaminhamentos junto aos gestores. O Sr. Jammes Wallynson Ferreira de Araújo, Secretário de 75 
Saúde do Município de Mogeiro, destacou que isso ocorre há muito tempo e quando ocorre também as 76 
reuniões locorregionais para apontar as fragilidades que cada gestor tem sobre a execução desse programa e 77 
sobre a supervisão que muitas vezes o gestor desconhece, pois os supervisores, muitas vezes, vai ao município 78 
falar só com o médico e não fala com o gestor. A Sr.ª Sandra Núbia P. Brilhante enfatizou que representa 79 
sozinha o Cosems nessa Comissão Estadual frente às grandes demandas e denúncias que geram os processos e 80 
que podem ser agilizadas pela Comissão, mas que devido à questão burocrática isso não ocorre, embora 81 
muitos problemas fossem decorrentes de problemas de gestão municipal. O Sr. Nelson Calzavara, Assessor 82 
Técnico do Cosems apresentou de forma resumida os questionamentos dos municípios de Pombal, Pocinhos e 83 
São José dos Cordeiros. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena destacou que o Cosems solicitou reunião com 84 
a Comissão Estadual do Programa Mais Médicos para averiguar e buscar estratégias para solucionar esses 85 
problemas e agilizar esses processos e ainda, solicitou que os gestores enviem de forma oficial essas denúncias 86 
para que o Cosems possa defender e articular pelos municípios frente ao Comissão Estadual. A Sr.ª Adalgisa 87 
Maria Gadelha Vale Granjeiro, técnica de Sousa relatou um problema que a Paraíba está sem supervisor da 88 
OPAS e que este está acumulando com a supervisão do programa no estado de Pernambuco, além de 89 
apresentar um problema com os médicos do programa no município de Sousa. E, a Sr.ª Soraya Galdino de 90 
Araújo Lucena solicitou que todo e qualquer problema que o município encaminhe para o Ministério da 91 
Saúde, deve ser enviado com cópia para o Cosems. Sobre o ITEM “d”, ANVISA – Ciclos de debates em 92 
Vigilância Sanitária (Ofício Circular N. 011/2015- DP-GADIP/ANVISA), a  Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena 93 
pediu para retirar de pauta, tendo em vista se tratar de apenas uma indicação de representante do Cosems, 94 
não sendo necessário ser pautado nessa reunião. A letra “e” sobre a PPI – Revisão Geral proposta para início 95 
dos trabalhos, a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena enfatizou que algumas reuniões estão sendo realizadas 96 
de forma pontuais e o Cosems sugere propor a CIB o início da revisão geral da PPI, principalmente para sua 97 
atualização. A letra “g” sobre um processo de cirurgias eletivas passou a palavra ao Sr. Nelson Calzavara que 98 
explicou uma dúvida da câmara técnica sobre resolução do monitoramento das cirurgias eletivas que dispõe 99 
sobre o remanejamento de teto de um município para outro e/ou para o Estado, sendo pactuado entre os 100 
entes e deve ser realizada com antecedência até junho de 2015 e esta resolução que nunca foi aplicada e 101 
destacou que o Ministério da Saúde prorrogou o prazo das eletivas até dezembro de 2015. Ressaltou ainda, 102 



que nos municípios que tem a gestão do hospital pelo Estado, não haver mais procedimentos eletivos MAC 103 
que passou a ser FAEC e isso não gera incremento de procedimento cirúrgico, como acontece com o município 104 
de Monteiro. E ainda, não há o cumprimento de atendimento dos procedimentos eletivos em municípios 105 
executores. E em relação a PCEP necessita ainda mais da revisão de PPI, tendo em vista que o Estado 106 
acrescentou sessenta e dois milhões de reais e que devem ser realocados. Assim, a Sr.ª Soraya Galdino de 107 
Araújo Lucena destacou que colocará na reunião da CIB essa pauta e cobrar da Sr.ª Ana Lorenna, 108 
representante do Cosems na Comissão de PPI, o acompanhamento dessa revisão. Passou a palavra a Sr.ª Rita 109 
de Cássia Queiroga da Silva Leite, Secretária Municipal de Saúde de São Domingos de Pombal questionou 110 
sobre a marcação das cirurgias eletivas e sobre o Estado ter que ficar com os recursos para as cirurgias de 111 
catarata e que em São Domingos não participou dos mutirões de cirurgias, devido a problemas técnicos no 112 
aparelho, sendo solicitado remanejamento de teto e até agora não foi resolvido.  A Sr.ª Soraya Galdino de 113 
Araújo Lucena solicitou que essa demanda possa ser encaminhada ao Cosems para fortalecer o 114 
questionamento junto ao estado. A Sr.ª Mônica Rocha Rodrigues Alves, Secretária Municipal de Saúde de João 115 
Pessoa destacou as dificuldades frente as grandes demandas que a capital enfrenta para garantir a atenção a 116 
saúde e enfatizou que não podemos mais esperar pelo PGASS, pois a PPI que vivenciamos é de 2010 e 117 
precisamos estar juntos com Cosems para solicitar essa atualização da PPI para que seja realocado o que é 118 
devido a cada município frente ao seu porte populacional e que a regulação possa funcionar de forma devida 119 
porque hoje só resolvemos 80%  de nossas demandas. A Sr.ª Eudézia Damasceno, técnica de Campina Grande, 120 
endossou as palavras de Mônica, pois é uma realidade que Campina Grande também enfrenta com a PPI que 121 
talvez a PGASS seja um futuro, mas precisamos estar juntos com o Cosems para enfrentar e melhorar o que for 122 
para os usuários. Na oportunidade, reforçamos que em Campina Grande e João Pessoa possa observar o furo 123 
do bloqueio da porta de entrada terceirizada da média e alta complexidade. Voltando ao ITEM “f”, TCE – 124 
Atenção Básica Processo TC nº 08433/14 – Exame de Qualidade da Cadeia de Serviços da Atenção Básica, a 125 
Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena o Cosems também respondeu o questionário do TCE de forma 126 
consolidada e que não invalida o envio por cada município. Quanto ao ITEM “h” Mamografia Móvel no 127 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Sr. Nelson Calzavara alertou sobre a importância e necessidade 128 
da realização da mamografia e que muitos municípios estão contratando os serviços de mamografia, mas não 129 
estão seguindo as orientações da Portaria N⁰. 2304/2012 que institui o Programa de Mamografia Móvel e que 130 
na Paraíba há pagamento desses serviços, mas não está havendo habilitação desses serviços, nem consta de 131 
alvará da vigilância sanitária da AGEVISA/PB e não de Pernambuco e registro no SCNES. Dessa forma, a Sr.ª 132 
Soraya Galdino de Araújo Lucena enfatizou que o papel do Cosems é alertar e orientar os gestores da forma 133 
legal de cumprimento das ações e serviços de saúde e que isso pode ser monitorado pelo Ministério da Saúde. 134 
A Sr.ª Joselisses Abel, Assessora Jurídica do Cosems, destacou que o Cosems está reapresentando este 135 
assunto, pois já foi ponto discutido em outra Assembleia para que os gestores tomem conhecimento do 136 
aspecto legal que existe uma Portaria que institu e aponta os requisitos e dois deles se destacam como a 137 
necessidade do alvará pela vigilância local e registro no SCNES e se a empresa que vem prestando esse serviço 138 
não estiver em conformidade com os aspectos legais, os gestores devem exigir que esta passe a cumprir todos 139 
esses requisitos para, posteriormente, não sofrer nenhuma penalidade ou suspensão de recursos pelo não 140 
cumprimento desses requisitos legais. Todos os dispositivos dessa portaria devem ser cumpridos e respeitados 141 
e o Cosems fará o acompanhamento para pressionar que esses requisitos sejam realmente seguidos, pois a 142 
nossa preocupação é com o gestor, para que possa ter conhecimento da norma e possa seguir da melhor 143 
forma possível e se colocou a disposição para responder a algum questionamento. A Sr.ª Soraya Galdino de 144 
Araújo Lucena seguiu ao ITEM i) Apresentação dos relatórios dos grupos condutores (representantes do 145 
Cosems-PB), passando a palavra a Sr.ª Lúcia Leal do Grupo Condutor das Doenças Crônicas sobre a reunião 146 
sobre a organização do fluxo de atendimento da atenção oncológica do Estado da Paraíba e ficou pactuado o 147 
remanejamento de recursos de Campina Grande para João Pessoa, pelo fato desse primeiro não possuir 148 
prestador de serviço para esse procedimento oncológico e Luzia solicitou por oficio a CIB, com cópia ao 149 
Cosems e a todos os municípios que fazem referência de pacientes para Campina Grande. E os novos casos 150 
devem estar sendo regulados de acordo com essa nova pactuação. A Sr.ª Eudézia Damasceno destacou que os 151 
casos de leucemia aguda não há prestador em Campina Grande para executar o serviço. Dando procedimento, 152 
a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena solicitou a retirada de pauta do ITEM “j” - Leitura e Discursão da 153 
Pauta da CIB-PB com Apresentação do Relatório da Câmara Técnica da CIB-PB, devido ao tempo dessa 154 
reunião, tendo em vista que a Sr.ª Sandra Núbia discutiu essa pauta na reunião da diretoria do Cosems na 155 
última quarta-feira em Campina Grande, junto com a Sr.ª Eudézia Damasceno que apresentou a relatoria da 156 
Câmara Técnica da CIB-PB. Passou para o ITEM 2 – INFORMES letra “c” - Realização de Oficinas 157 
Macrorregionais de Pactuação do Sispacto 2015 que o Planejamento Estadual já encaminhou o convite com a 158 



distribuição das oficinas macrorregionais e que o Cosems será representando pelas Apoiadoras Regionais e por 159 
Nelson e reforçou a importância de todos os gestores e equipes para participar e realizar essa pactuação. O 160 
ITEM “b” - Curso de Capacitação a Distância em Saúde para os Gestores e Técnicos (COSEMS Minas Gerais), 161 
divulgou e enfatizou que quem tivesse interesse pode encaminhar ao Cosems para fazer essa inscrição nesse 162 
curso à distância. E o ITEM “a” - 3º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte 163 
Nordeste, a Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena relatou que a Sr.ª Joseneida Teixeira, Assessora Técnica do 164 
Cosems está coordenando o congresso, junto comigo, e estamos nos dedicando muito a esse Congresso, 165 
inclusive estou muito ausente do município de Montadas, convidamos novamente todos para participar, 166 
apoiar e ajudar, pois estamos realizando todas as segundas-feiras, as reuniões técnicas do congresso, dando 167 
encaminhamentos as demandas do Congresso na sala do Cosems em João Pessoa. Assim, explanou sobre a 168 
situação de repasse estadual do recurso do ParticipaSUS que já entrou na conta do Cosems, além da primeira 169 
parcela da taxa extra do recurso dos municípios, o que facilitou o pagamento das empresas contratadas, 170 
devido as grandes despesas para realizar o Congresso, principalmente pelo fato de que no Centro de 171 
Convenções só pagamos pelas paredes e chão e tudo de infra-estrutura e material tem que ser contratado, 172 
além do grande custo para pagar o almoço, pois lá tudo é muito longe e não tem opções para alimentação 173 
próxima e a participação é muito maior das pessoas. Não se preocupem porque o congresso está muito bem 174 
encaminhado, estamos fazendo o melhor para vocês, primando pela qualidade de tudo, principalmente da 175 
programação científica e precisamos do apoio de todos os gestores para que divulguem, incentivem e 176 
inscrevam seus técnicos no congresso. A programação está muito boa e o Ministério da Saúde terá uma sala 177 
de atendimento com dez técnicos para tirar dúvidas na frente do stand deles e farão oito cursos extras de duas 178 
horas baseadas nos principais temas das regionais de saúde de interesse dos gestores municipais. Solicitou 179 
todos a acessar o site e fazer inscrições no congresso e no curso, além de enviar trabalhos científicos, relatos 180 
de experiências e fotografias para mostra no congresso, de acordo com a programação exposta e teremos 181 
grandes discussões temáticas. A Sr.ª Joselisses Abel falou sobre a aquisição de stands pelas CIRs  que será por 182 
meio de contrato específico, constando todos os CNPJ e informações de cada município que compõe a região, 183 
de modo que o valor da parte ideal seja rateado entre os contratantes que pode ser pago direto na conta do 184 
Cosems. O Sr. Jammes Wallynson Ferreira de Araújo sugeriu que o Cosems gerasse o boleto para que os 185 
municípios possam justificar esse pagamento na prestação de contas, segundo orientações do contador do 186 
município. A Sr.ª Joselisses Abel explicou que o próprio contrato servirá de justificativa, mas não há nenhum 187 
problema do Cosems emitir boleto e recibo, de modo que o comprovante de depósito ao Cosems já serve para 188 
prestação de contas de cada município. A Sr.ª Sandra Núbia P. Brilhante incentivou e solicitou que todos os 189 
gestores se interessem e discutam nas CIR a aquisição de stand por região. Sem mais, foram feitos os 190 
agradecimentos, convidou os interessados para visitar as unidades de saúde, conforme acordado com o 191 
Prefeito, reforçado o convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no mesmo local e nada mais havendo a tratar, 192 
determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, 193 
lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 06 de maio de 2015. 194 
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