
 

 

 
 

ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2015 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dez horas, no Auditório da CIB-E, situado a 1 

Avenida Dom Pedro II, 1826, Torre, João Pessoa – PB foi realizada a Sétima Assembleia Geral Ordinária do 2 

COSEMS/PB para o ano de 2015 e contou com a presença de Gestores Municipais de Saúde e demais 3 

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 06ª 5 

Assembleia do COSEMS-PB; b) Apresentação do IQUEGO – Laboratório Público de Medicamento; c) Pactuar 6 

a correção da Resolução CIB n° 58/15; d) Convite e apresentação dos encaminhamentos – Programação, dia 7 

e local - para o II Seminário Gilson Carvalho: População alvo; substituições, metodologia; horário e 8 

Confraternização do Natal; e) Encaminhamentos sobre o Questionário a ser aplicado aos representantes dos 9 

municípios na CIB, para a Pesquisa “Avaliação da Implementação do Contrato Organizativo de Ação Publica 10 

– COAP” MS-DAI/FIOCRUZ; f) Apresentação para pactuação de encaminhamentos o oficio n° 14/2015 da CIR 11 

Sertão UNIVALE - Cajazeiras; g) Apresentação e discursão sobre a Nota Informativa Conjunta n° 109/15 – 12 

Priorização da Penicilina G Benzatina e a sobre os casos de Microcefalia; h) Cronograma dos Workshop para 13 

o ano 2016: Jan –  Banco Preço -  Marcelo Castro/MS; Mar – TELESSAUDE e Regulação do Acesso – Erno 14 

Harzhieim/RGS; Mai – PGASS Parâmetros e Sistema; Jul – Judicialização; Set –  Regulação e Nov – CONITEC e 15 

Laboratórios Públicos; i) Discursão e pactuação sobre as contrapartidas estaduais – Resolução n° 169/11 e 16 

Lei n° 1.0454 de 23 de Abril de 2015 – art. 3° e 4°; j) Apresentação da Relação de Material Permanente do 17 

COSEMS-PB; k) Leitura do Relatório da CT da CIB; l) Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB. ITEM 2. 18 

INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena, Secretária de Saúde do Município de Montadas e 19 

Presidente do COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas, agradecendo a 20 

presença de todos na reunião e solicitou aos representantes do COSEMS na CIB para sentar a mesa, iniciando 21 

pelo ITEM a) Aprovação da Ata da 06ª Assembleia do COSEMS-PB, a qual todos receberam por e-mail e 22 

leram, sendo aprovada por unanimidade. Convidou a representante da IQUEGO, a Sr.ª Luciana de tal para 23 

falar sobre o ITEM b) Apresentação do IQUEGO – Laboratório Público de Medicamento, conforme material 24 

entregue anexo e destacou a economicidade e a dispensação de licitação de compra para a gestão municipal 25 

em adquirir medicamentos por meio de laboratório público e esclareceu as dúvidas dos gestores. Seguindo a 26 

pauta, o ITEM c) Pactuar a correção da Resolução CIB n° 58/15 sobre remanejamento de saldo financeiro da 27 

Portaria 073, a Presidente apontou equívoco no ato de ter sido efetuada assinatura do documento junto a 28 

outras resoluções dos municípios. Destacou que nenhum documento costuma ser assinado assinado sem 29 

leitura prévia, inclusive pela assessoria técnica, mas esse passou despercebido. De todo modo, a Presidente 30 

informou que a falha já foi sanada, tendo a referida resolução sido revogada, o que foi acatado pela SES. 31 

Seguindo para o ITEM d) Convite e apresentação dos encaminhamentos – Programação, dia e local - para o II 32 

Seminário Gilson Carvalho: População alvo; substituições, metodologia; horário e Confraternização do Natal, 33 

de modo que Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Joseneida Remígio que relatou os encaminhamentos 34 

da organização do II Seminário do Gilson agendado para 16 a 18 de dezembro de 2015, ressaltando que será 35 

uma vaga para cada município, de preferência para o secretário municipal de saúde, mas caso esse não possa 36 

participar que seja encaminhado ofício ao COSEMS-PB indicando o seu representante e que só serão aceitas 37 

substituições até o dia 04 de dezembro, devido a necessidade de fechamento prévio das hospedagens. Quanto 38 

à programação foi apontado que a mesma está bem diversificada e rica de conteúdos e que está sendo 39 

fechada de acordo com a confirmação de participação dos convidados do Ministério da Saúde, CONASEMS e 40 

Gestores de outros Estados, de modo que realizaremos a abertura a noite do dia 16, momento em que 41 

aproveitaremos e realizaremos a nossa confraternização de final de ano e nos demais dias, seguiremos com 42 

várias temáticas e rodas de conversas, lembrando que serviremos almoço. E assim, a Sr.ª Soraya Galdino 43 

reforçou a importância da participação efetiva de todos os gestores da Paraíba no seminário, tendo em vista 44 

que toda a programação está sendo preparada com muito carinho para atender as demandas que sempre são 45 

solicitadas pelos próprios gestores. Passando ao ITEM e) Encaminhamentos sobre o Questionário a ser 46 

aplicado aos representantes dos municípios na CIB, para a Pesquisa “Avaliação da Implementação do 47 



Contrato Organizativo de Ação Publica – COAP” MS-DAI/FIOCRUZ, a Sr.ª Soraya Galdino destacou que esse 48 

questionário foi enviado aos respectivos gestores, que todos responderam e que fora sintetizado pelo 49 

Apoiador da SGEP/MS, o Sr. Adriano Abucater. Quanto ao ITEM f) Apresentação para pactuação de 50 

encaminhamentos o oficio n° 14/2015 da CIR Sertão UNIVALE – Cajazeiras, a Sr.ª Soraya Galdino questionou 51 

o próprio gestor do município de Cajazeiras, o Sr. Henry Witchael Dantas Moreira que se responsabilizou em 52 

elaborar a PPI pontual com remanejamento dos recursos próprios e para atender as demandas dos municípios 53 

referenciados. Dando seguimento ao ITEM g) Apresentação e discursão sobre a Nota Informativa Conjunta n° 54 

109/15 – Priorização da Penicilina G Benzatina e a sobre os casos de Microcefalia, a Sr.ª Soraya Galdino 55 

destacou que essa Nota Informativa refere-se ao desabastecimento de penicilina que orienta a respeito da 56 

priorização da penicilina G benzatina para sífilis em gestantes e penicilina cristalina para sífilis congênita no 57 

país e alternativas para o tratamento da sífilis e o COSEMS-PB divulgou amplamente essa nota. Ainda, passou a 58 

palavra ao Sr. Nelson Calzavara que leu parte da nota, destacando a seguinte: “Com vistas a contornar a 59 

ausência do medicamento sem prejudicar as pessoas que necessitam deste tratamento para IST, o profissional 60 

de saúde deverá avaliar a possibilidade de substituição de drogas para pessoas com outras infecções, que não 61 

sífilis, priorizando as referidas penicilinas exclusivamente para os casos de sífilis em gestantes e sífilis 62 

congênita.”. Para falar sobre o ITEM h), a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Joseneida Remígio que 63 

falou sobre a proposta do COSEMS-PB em qualificar os gestores municipais de saúde da Paraíba, apresentando 64 

a proposta do seguinte Cronograma de Workshop para o ano 2016, de modo que se pretende realizar os 65 

diversos temas de acordo com os seguintes meses e palestrantes assim definidos: Jan –  Banco Preço -  66 

Marcelo Castro/MS; Mar – TELESSAUDE e Regulação do Acesso – Erno Harzhieim/RGS; Mai – PGASS 67 

Parâmetros e Sistema; Jul – Judicialização; Set –  Regulação e Nov – CONITEC e Laboratórios Públicos, e 68 

assim, foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. O ITEM i) Discursão e pactuação sobre as 69 

contrapartidas estaduais – Resolução n° 169/11 e Lei n° 1.0454 de 23 de Abril de 2015 – art. 3° e 4° foi 70 

retirado de pauta. Dando prosseguimento a reunião, a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Ana 71 

Carolline Carvalho, Secretária Executiva do Cosems-PB que apresentou em power point o ITEM j) 72 

Apresentação da Relação de Material Permanente do COSEMS-PB dos escritórios de João Pessoa e Campina 73 

Grande, constando um automóvel SPIN, vinte aparelhos de celular com sim card, um telefone fax, três 74 

notebooks com mouse sem fio, um HD externo, um antivírus, três computadores completos (monitor, HD, 75 

teclado, estabilizador, nobreak, mouse), dois conjuntos de caixa de som para computador, um pacote office, 76 

dois pendrives, uma tela de projeção, uma câmera filmadora, uma câmera fotográfica, dois aparelhos de TV, 77 

um aparelho de DVD blu-ray, três impressoras, um refrigerador, dois ar-condicionador, duas mesas de reunião, 78 

vinte cadeiras,  uma estante, quatro birôs, um painel para TV, três armários, um móvel, quatro lixeiras, três 79 

garrafões de água, uma garrafa térmica, três arranjos de flores, um açucareiro, um porta guardanapos, um 80 

gelágua, uma bandeja, um quadro de avisos e um quadro branco, duas cafeteiras, de modo que não houve 81 

nenhum questionamento, sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes e, logo em seguida, 82 

apenas os membros da Diretoria Executiva do COSEMS-PB assinaram a referida planilha anexo com a descrição 83 

detalhada de todos os itens para arquivo do COSEMS-PB.  Assim, para finalizar essa reunião, a Sr.ª Soraya 84 

Galdino passou a palavra a Sr.ª Maria Hercília Araújo de Souza sobre os ITENS l) Leitura e Discursão da Pauta 85 

da CIB-PB, por meio da leitura do ITEM k) Relatório da CT da CIB sobre os Processos: a) Deliberar para a pauta 86 

da CIB aprovar a Renovação da Habilitação Temporária 0802 do Centro de Referência em Alta Complexidade 87 

Cardiovascular, da Clínica Dom Rodrigo – GERAV - Decisão: RETIRADO DE PAUTA, em virtude da validade 88 

expirada dos contratos apresentados pelo prestador, bem como check list apresentado com inconformidades 89 

referentes à portaria de habilitação Nº210/2004. b) Deliberar para pauta da CIB aprovar a Habilitação de 50 90 

Leitos de Retaguarda do Hospital Padre Zé – GERAV - Decisão: Deliberado, contudo, foi visto que, em virtude 91 

do impacto financeiro apresentado pela gestora do município de João Pessoa ser superior ao valor predefinido 92 

no Plano de Atenção às Urgências e Emergências, sem a definição de como se dará o custeio do valor 93 

adicional. Encaminhamento: Gestor Municipal definir como será o custeio. c) Deliberar para pauta da CIB 94 

aprovar o pacto Bipartite de 50% da cota dos doadores de medula óssea para a Secretaria de Saúde do Estado 95 

de São Paulo – Laboratório de Imunogenética- HLA – Hospital do Câncer de Barretos - HEMOCENTRO/PB - 96 

Decisão: DELIBERADO, considerando o comunicado do Hospital de Câncer de Barretos que, por meio do 97 

Centro de Imunogenética – HLA, compromete-se a realizar os exames de Histocompatibilidade – HLA e o 98 

transporte das amostras dos doadores voluntários de medula óssea do Estado da Paraíba sem ônus financeiro 99 

ao Hemocentro/PB datado de 16 de novembro do corrente ano, processo. d) Deliberar para pauta da CIB 100 

aprovar o remanejamento dos procedimentos ambulatorial de média complexidade do município de Bayeux 101 

para João Pessoa/Bayeux – GEPLAN - Decisão: DELIBERADO, conforme parecer técnico da Auditoria da SES/PB, 102 

datado de 15 de outubro de 2015. e) Deliberar para pauta da CIB aprovar o remanejamento de obstetrícia 103 



clínica e cirúrgica dos municípios de Areia para Campina Grande, Alagoa Nova para Campina Grande, 104 

Esperança para Campina Grande, Dona Inês para Guarabira, Rio Tinto para João Pessoa e Santa Rita, para 105 

atender as Recomendações nº 78 e 79/2015 do Ministério Público – GEPLAN - Decisão: DELIBERADO, 106 

considerando ser um processo de orientação do Ministério Público, foi visto a conformidade dos documentos 107 

apresentados. f) Deliberar para pauta da CIB aprovar o remanejamento dos procedimentos de exames 108 

citopatologicos cervico-vaginal - Cód. 0203010019, no valor R$ 19.920,00/Anual, do município de Solânea para 109 

Guarabira – GEPLAN - Decisão: DELIBERADO, considerando que após a assinatura do PCEP o município de 110 

Solânea terá teto financeiro suficiente para o referido remanejamento. g) Deliberar para pauta da CIB aprovar 111 

o Plano Macrorregional de Educação Permanente em Saúde da 1ª Macrorregião – CEFOR - Decisão: 112 

DELIBERADO, após discussão, o CEFOR apresentou as ações contempladas no Plano: (1) Implantação de quatro 113 

Núcleos de Educação Permanente em Saúde da I Macrorregião de Saúde; (2) Curso de qualificação para 100 114 

(cem) conselheiros de saúde; (3) Aperfeiçoamento em saúde da família com ênfase nas linhas de cuidado com 115 

oferta de 300 vagas; (4) Aperfeiçoamento em urgência e emergência para 140 profissionais de nível superior e 116 

técnico que atuam em SAMU, Atenção Básica e Urgência e Emergência; (5) Curso de Aperfeiçoamento em 117 

Enfermagem Ginecológica e Obstétrica para profissionais de nível superior (64 vagas) e técnico (90 vagas). O 118 

valor das ações voltadas a I Macrorregião totaliza R$ 1.124.786,00 garantido pela Resolução CIB/PB Nº 119 

54/2013. h) Informa para conhecimento e homologar em CIB que a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba 120 

seja o ente responsável pela solicitação dos recursos de implantação e custeio feitos através da plataforma 121 

SAIPS – Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde, junto ao Ministério da Saúde, de todos os 122 

leitos de Saúde Mental em Hospital Geral pactuados para as Unidades Hospitalares Estaduais, conforme os 123 

Planos Regionais da Rede de Atenção Psicossocial. Decisão: RETIRADO DE PAUTA a pedido do COSEMS por 124 

entendimento que o comando único seria ferido haja vista a não anuência dos gestores municipais na 125 

solicitação da SES/PB, de modo que a Coordenação da Área Técnica de Saúde Mental sugeriu então o 126 

encaminhamento do processo ao COSEMS para discussão junto aos demais gestores. A bancada de técnicos da 127 

SES/PB posicionou-se favorável ao pleito da área técnica, citando a conformação dos recursos financeiros da 128 

Rede Cegonha e da Rede de Urgência e Emergência. Assim, seguiu para os INFORMES: Instalação da nova sede 129 

do COSEMS-PB; Agenda Atenção Básica e Obstetrícia, com os Ministérios Públicos Estadual e Federal; 130 

Apresentação da Sumula das Reuniões da 1°, 2° e 4° Macro, a 3° Macro em Patos em aberto – Procurador em 131 

férias; Consulta em Triagem Oncológica -  Apresentação pela Regulação da SMS de Joao Pessoa e Portarias 132 

Publicadas: N° 1.073 de 23 /07/2015 – Altera a 204, remanejamento de R$ entre os blocos; N° 1.448  de 133 

18/09/15 -  Acesso ao medicamento Glaucoma; N° 995 de 30/09/15 -  Altera o prazo da 173 PCEPs  para 30 134 

novembro; N° 1.631 de 01/10/15  - Parâmetros para Planejamento e Programação – Revoga a 1.101/2002; N° 135 

1.599 de 03/10/15 e 1.645 de 02/10/15  - PMAQ-CEO e AB – parag. 1 inciso 2 -  as disponibilidades 136 

orçamentarias do MS; N° 1.646 de 02/10/15  - CNES – obs: Dez/2016 para adequação serviços e gestores; N° 137 

1.653 de 02/10/15  - Atenção Domiciliar / e-SUS; Aberta a Consulta Pública n° 18,  que tem por objetivo a 138 

manifestação da sociedade civil a respeito da Revisão das Terminologias de Tipos de Estabelecimentos de 139 

Saúde, instituído pela Portaria n° 810/GM/MS, de 8 de maio de 2014, de modo que todas as sugestões e 140 

considerações poderão ser realizadas até 30/11/2015 pelo http://www.saude.gov.br/consultapublica.  Sem mais, 141 

foram feitos os agradecimentos, reforçado o convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no mesmo local e 142 

nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline 143 

Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 23 de novembro de 2015. 144 

 145 

_____________________________________ 146 

Ana Carolline Carvalho de Melo Santos 147 

Secretária Executiva do Cosems-PB 148 

 149 

__________________________ 150 

Soraya Galdino de Araújo Lucena 151 

Presidente do COSEMS/PB 152 
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