
ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2016

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta e cinco minutos, no
Auditório da CIB-PB, situado a Avenida Dom Pedro II, 1826, Torre, João Pessoa – PB foi realizada a Sexta
Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB para o ano de 2016 e contou com a presença dos 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 5° Assembleia do COSEMS-PB; b) Apresentação/Relatoria do Trabalho das CT, G.
Condutor e Comissões no mês de Agosto/2016; c) Apresentação e Pactuação do nome da nova Sala do
COSEMSPB de Adalgisa Gadelha; d) Apresentação dos novos Termos de Pactuação das Ações de Vigilância
Sanitária – AGEVISA; e) Discutir os processos encaminhados ao COSEMS-PB, pelos Municípios – atraso
repasses de contrapartida SES (abril, maio, junho, julho e agosto); f) Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB -
Soraya Galdino; e ITEM 2. INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde do município de
Montadas e Presidente do COSEMS-PB, abriu oficialmente a assembleia, desejou as boas vindas, agradeceu a
presença de todos na reunião, ressaltou principalmente a dificuldade de manter a participação mais efetiva
dos gestores, tendo em vista a proximidade do período eleitoral e as dificuldades de deslocamento do gestor
de seu município e convidou os gestores presentes para sentar-se à mesa da reunião. Foi dado início aos
trabalhos com a análise do ITEM a) Aprovação da Ata da 5ª Assembleia do COSEMS-PB, a qual todos
confirmaram que receberam por e-mail e leram, sendo aprovada por unanimidade. A Sr.ª Soraya Galdino
passou a palavra a Sr.ª Sandra Núbia para conduzir o ITEM b) Apresentação/Relatoria do Trabalho das CT, G.
Condutor e Comissões no mês de Agosto/2016 e enfatizou a regra em que o gestor ou técnico que represente
o COSEMS-PB nessas reuniões ou eventos, além de enviar o relatório e frequência da reunião, deve
comparecer a Assembleia do COSEMS-PB para explanar a todos os presentes como foi a reunião e seus
encaminhamentos, devendo também ser enviado via e-mail. Assim, passou a palavra a Sr.ª Eudezia
Damasceno, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande e representante do
COSEMS/PB na Mesa de Abertura da IV Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saúde Mental
da Paraíba realizada em 04/08 e a mesma destacou o tema Repensando o Processo de Trabalho nos Serviços
da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, diante da crescente necessidade de se compreender bem as
principais bases de atuações em cada serviço e da aproximação dos gestores e de toda a potencialidade que a
RAPS pode oferecer-lhes para cumprir seu papel no conjunto de ações que compõem a rede na Paraíba, sendo
urgente reservarem um tempo para estar juntos e integrar discursos e ações em prol da melhoria dos serviços
de saúde mental nos municípios da Paraíba. Na oportunidade, a Sr.ª Eudezia Damasceno, solicitou que
pudesse continuar a relatar sobre a Reunião do Grupo Condutor da Rede Psicossocial realizada em 17/08 que
teve como objetivos: avaliação da Reunião Colegiada, onde os membros do Grupo puderam se colocar sobre o
evento, de forma positiva, quando contou com a presença de 102 pessoas. Foi avaliado a importância dos
temas abordados, o desenvolvimento e a atenção dos participantes. Foi utilizada uma estratégia de Perguntas
e Respostas entre os profissionais, momento rico, valioso, onde a troca de experiências entre serviços e
municípios foi fundamental; foi enfatizado a ausência dos Consultórios na Rua; o diálogo entre a Secretaria
Municipal e os demais pontos das Redes de Atenção deve acontecer; apontou ter representações de quase
todas as Regiões de Saúde e dados os seguintes informes: os municípios não serão mais avisados quando da
Visita Técnica aos Serviços da RAPS, por entenderem que fica melhor para a orientação do Processo de
Trabalho; tem municípios com serviços implantados sem receber recursos; foi realizado ainda convite para a
inauguração do Espaço de Atenção à Crise do Hospital Juliano Moreira. Destacou que foram realizados os



seguintes encaminhamentos: planejar uma Reunião para os Coordenadores Municipais; planejar um momento
para discutir RAAS para 2017; planejar uma Reunião Colegiada em dezembro; realizar no dia 22 de setembro
no CEFOR uma Oficina sobre Saúde Mental e População Indígena e divulgar a mudança de data para as
reuniões com municípios com Sistema Prisional, de forma a seguir: 08/11 – Cajazeiras; 09/11 – Patos; 10/11 –
Campina Grande e 22/11 – João Pessoa. Ainda, a Sr.ª Eudezia Damasceno prosseguiu com a palavra,
discorrendo sobre a Reunião Extraordinária da Câmara Técnica – CT da CIB-PB realizada em 19/08 com
apenas um ponto de pauta para a) Deliberar para pauta da CIB-PB, aprovar o Pedido de Incremento
Financeiro do Teto dos Procedimentos de Oncologia do Estado da Paraíba (João Pessoa e Campina Grande) -
GEPLAN-SES. Decisão: NÃO DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para a não
inclusão na pauta da CIB, de modo que se trata de processo muito complexo e que diante de grande
problematização sobre o tema em questão na CT, os técnicos da CT opinaram que os municípios de Campina
Grande e João Pessoa deveriam debater, organizar, padronizar e qualificar melhor os pontos e as informações
para discussão posteriormente. E assim destacou que no dia 12/09 será realizado uma reunião para debater a
Tabela Complementar e ver se haverá necessidade de realizar uma CIB extraordinária. Dando prosseguimento,
a Sr.ª Sandra Núbia leu seu relatório sobre a Reunião da Comissão Coordenadora Estadual do Programa de
Providência aos Mais Médicos e PROVAB – CCE realizada em 04/08, na qual teve como pauta: processo de
desligamentos do Médico Fausto Filho de João Pessoa; remanejamento da médica Juliana Aquino para
Cabedelo; relato da reunião da CCE com a Secretária de Estado da Saúde Roberta Abath; demanda da CCE da
Paraíba para ser apresentado na Reunião do CONASEMS em Brasília; Ampliação da Residência Médica na
Paraíba. Apontou que Polyana Barbosa fez a Leitura do Processo de Dr. Fausto Filho onde a Gerente da
Atenção Básica de João Pessoa, o Conselho Municipal de Saúde e a Diretora do Distrito pedem desligamento
do Médico que vem apresentando conduta inadequada com os usuários e membros da equipe; faltas não
justificadas; insatisfação da população pelo atendimento prestado. Destacou que em seus esclarecimentos, o
médico nega as faltas e diz ter excelente comportamento, “sendo tudo fruto diante de demanda vazia”.
Relatou, ainda, que diante das evidências, do parecer do supervisor Eduardo Sérgio e da farta documentação
da conduta inadequada do médico, a comissão foi favorável ao desligamento, uma vez que o mesmo infligiu os
incisos VII e VIII do Artigo 24 da Portaria 1369, cuja documentação irá ser encaminhada para Coordenação
Nacional do Programa Mais Médicos. Especificou que dando procedimento a reunião, Polyana apresentou
para análise e parecer da CCE o processo da Médica Juliana Aquino do Município de Salgado de São Félix que
solicita remanejamento para o município de Cabedelo porque sua filha tem problemas de saúde grave e
necessita constantemente se apresentar ao médico em João Pessoa. Diante de toda documentação que ela
anexou ao processo comprovando que de fato a filha necessita de cuidados especiais e conforme o Parecer
favorável do Supervisor, a CCE aprovou o remanejamento da médica não especificamente para Cabedelo, uma
vez que é necessária a disponibilidade de vaga. Com relação à reunião que houve com membros da CCE e a
Secretária de Estado da Saúde iniciou-se a discussão acerca do recurso de R$ 170.000,00 do PROVAB e a
dificuldade de executar o mesmo, assim como o processo de Ampliação das Residências Médicas no estado e o
lançamento do Livro dos Contos com Antônio Lino (escritor que publicou 3 livros falando do Programa Mais
Médicos) que pretende vir lançar na Paraíba no início do mês de setembro cuja articulação está sendo feita
pelo pessoal da Universidade. Relatou que com relação ao recurso Dra. Roberta Abath falou que havia sido
bloqueado por medida judicial, estando disponível apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que deveria ser
utilizado em eventos sobre ampliação das Residências em outubro e o restante deveria ser discutido na CCE
para outras atividades. Foi exposto também nessa reunião que o estado e o COSEMS iriam apoiar no processo
de ampliação das Residências Médicas com articulação do COSEMS para agendar nos territórios como também
o estado iria realizar estudo com relação a possibilidade de pagamento de Preceptores para Residência de
Municípios com dificuldades financeiras, levando em consideração as especificidades. Em seguida, Danyella
relatou a reunião que houve em Campina Grande da CIR ampliada para discussão das Residências Médicas
onde foi dito que Campina Grande estava impossibilitada de ampliar as Residências Médicas para este ano,
mas que iriam formar um grupo de trabalho para pensar em propostas posteriores. Relatou quer Polyana
também falou da necessidade dos médicos do programa assinarem o Livro de Ponto, pois muitas vezes os
gestores reclamam da falta de assiduidade dos médicos, mas não apresentam a comprovação através de
folhas ponto. Citou que, em seguida, Danyella falou sobre a programação do Evento que irá acontecer para os
gestores em outubro sobre residência Médica, que está previsto para dois dias. Destacou que Sandra falou
sobre a Reunião que irá acontecer em Brasília dos dias 25 e 26 deste mês com o Ministério da Saúde,
Ministério de Cuba e a OPAS e que o COSEMS havia recebido uma solicitação do CONASEMS para que seus
representantes estivessem em Brasília no dia 23 para discutir junto ao CONASEMS os principais problemas,
experiências exitosas, sugestões, portaria de criação e Atas da CCE, para que o Ministério da Saúde possa



apresentar na reunião que estão chamando de Tripartite. Continuou falando sobre a Reunião da CCE do
Programa Mais Médicos com todos os COSEMS no CONASEMS realizada no dia 23/08 em Brasília que foi
conduzida por Márcia com a participação de Sr. Mauro (presidente do CONASEMS), Sr.ª Iolete (Vice-Presidente
do CONASEMS) e representantes de todos os COSEMS. Apontou que a CCE da Paraíba estava representada
pela Sr.ª Soraya (presidente do COSEMS e membro titular na CCE) e pela Sr.ª Sandra (Vice-Presidente do
COSEMS e suplente na CCE). A reunião iniciou com a fala da Sr.ª Iolete demonstrando uma grande
preocupação com o funcionamento da CCE, pois apesar do Programa Mais Médico ser voltado aos municípios
tem poder político exclusivamente do Ministério da Saúde e que sequer tem representação do CONASEMS na
Comissão Nacional do Programa. Falou também que o CONASEMS assim como os municípios só teve
conhecimento do desligamento dos médicos que foram reprovados na Especialização através dos próprios
médicos. “Com a fragilidade que temos na CCE com remanejamento, desligamento e que é resolvido apenas
pela Coordenação Nacional, temos que rever o papel da CCE”. O CONASEMS tem como finalidade discutir as
fragilidades para que possa surgir propostas de superação dos problemas. No período da tarde houve a
participação de uma representante do MS que saiu sem falar nada e dois representantes do MEC, Érica e Paulo.
A Sr.ª Iolete questionou com Érica sobre sua preocupação, pois estamos com três anos do programa, a
cooperação Cubana tinha 11.700 vagas, hoje a cooperação ficou com 9.500. O MS vai assinar um novo acordo
com a OPAS com 9.500 e de acordo com a fala da Sr.ª Iolete tem que investir nas Residências mesmo sabendo
que as associações universitárias não são favoráveis ao Programa. Érica fez uma grande explanação do papel
do MEC no Programa Mais Médico. Ela falou que com relação a ampliação da graduação não tem problemas,
pois o MEC está andando com os processos, pois aumentou nestes três últimos anos 6.775 vagas,
considerando a meta de 12.500 vagas e que a maioria é em Universidade Pública. Uma grande preocupação do
MEC é que está conseguindo expandir as vagas no curso de medicina, mas que o grande desafio é com relação
a qualidade. Sabe que o provimento está longe de ser resolvido e que não se deve tomar medidas
emergenciais e sim permanentes, mas que tinha três anos para se pensar no que fazer. Com relação a
Residência médica falou que o orçamento está quase esgotado, tem conversado com o MS que não tem mais
condições de expandir e que no momento tem 39.000 médicos fazendo residência nas mais diversas áreas,
mas que apesar de tudo a expansão das residências não vai parar, mas vai tentar equacionar as grandes
necessidades da qualidade. Outra questão que vem sendo discutida é sobrea graduação de 6 ou 8 anos. Se a
graduação de 6 anos é insuficiente e precisa complementar e se o SUS tem condições de esperar a graduação
de 8 anos. Por enquanto, sabe que vai diminuir na velocidade da expansão das Residências por falta de recurso.
Falou também que o Tutor e o Supervisor não tem relação com o Curso de Especialização e que o processo de
formação é dos dois ministérios. “O Perfil do Tutor e do Supervisor é um desafio para o Ministério, vai haver
uma grande reestruturação, vai ter redução de Tutor e Supervisor, porque tem problemas na condução, mas
vai respeitar as especificidades de cada localidade, é um momento de arrumar a casa”. Após a fala da
representante do MEC Mauro agradeceu a presença de todos e falou que tem intenções de dar continuidade
às discussões para fortalecer as Comissões Estaduais do Programa Mais Médicos. Ato contínuo, com a palavra
a Sr.ª Soraya Galdino justificou a ausência de Katiane Pires Queiroga nessa assembleia devido a outra agenda
comunicando-a por telefone e a mesma passou a palavra a Sr.ª Ana Carolline Carvalho, Secretária Executiva
do COSEMS-PB que leu o referido relatório da Reunião do Grupo de Trabalho da Rede Cegonha realizada em
09/08 que destacou a apresentação dos novos membros que compõem a CCERC, onde foi discutido o aumento
de óbitos materno infantil no Estado da Paraíba tendo uma maior prevalência na cidade de João Pessoa e
Campina Grande, também foi questionado e enfatizado a importância de qualificar o comitê de investigação
de óbitos materno infantil; o grupo condutor da rede cegonha sinalizou a fragilidade da falta de
representatividade nas CIB, onde poucos gestores participam e na grande maioria das vezes enviam técnicos
de seus municípios, lembrando que a CIB é um espaço destinado aos gestores para discutir os pontos
negativos das suas regiões de saúde. Foi realizado uma visita de técnicos do ministério da saúde nos hospitais:
Cândida Vargas, HU, Edson Ramalho e Maternidade Frei Damião, alguns desses serviços passarão por
ampliação de leitos. Ter como pauta sempre nas reuniões do COSEMS e CIB, enfatizar a importância de
monitorar os CNES dos hospitais que prestam serviços de obstetrícia, uma vez que esses estabelecimentos não
realizam mais os respectivos serviços terão que ser desligados do CNES onde serão remanejados para os
estabelecimentos de referência de acordo com o Ministério Público Federal. Na oportunidade também foi
discutido as dificuldades para implantação de UTIs Neonatal, tomando como exemplo o município de Patos
que levou 8 anos para habilitar os serviços haja vista falta de recursos humanos qualificados. Foi sugerido pela
técnica da maternidade Cândida Vargas um curso de transporte Neonatal para que se possa promover um
transporte com segurança. Também foi colocado em pauta o funcionamento da casa da gestante em Campina
Grande e Centro de parto Normal (Instalado no ISEA); participou desse espaço Micheline Cesar de Aniette,



representando a atenção básica da SES, enfatizando a importância dos gestores municipais buscar cada vez
mais o fortalecimento da atenção básica visando reduzir gravidez de alto risco, vez que se discute bastante
média e alta complexidade, onde o grande gargalo encontra-se na desvalorização da atenção primária. Foi
realizada uma avaliação de como esta o andamento dos planos de ação da rede cegonha nas regiões de saúde.
Assim, seguem os principais encaminhamentos: Atualizar o grupo de e-mail; Prazo para entrega do plano de
ação da rede cegonha de 45 dias, data de entrega (21/09/2016); Pensar estratégias para qualificar o comitê de
investigações materno infantil. (na oportunidade foi escolhido membros CCERC para atuarem nesses comitês);
Próxima reunião do CCERC dia 05/10/2016; Articular uma reunião com COFEN, COREN, CRF, Ministério Público
Federal, UFPB, para discutir o uso da penicilina benzantina nas UBS’s sendo possível realizar o tratamento da
sífilis logo que diagnosticado; a representante do COSEMS ficou responsável pela solicitação junto ao seu
órgão, de apoio da técnica do Ministério da Saúde Gilmara Lucia Santos a participar da próxima assembleia
para discutir o redesenho da rede materno infantil; Criação de uma comissão técnica para acompanhar o
registro de faturamento com os códigos referentes a saúde da mulher, solicitando ao COSEMS mais membros
para compor essa comissão); Reunião sobre o SISPRENATAL dia 15/08/2016 as 09:00hrs e Instituir o colegiado
de maternidades, reunião dia 13/09/2016 as 09:00hrs. Dando prosseguimento a pauta da reunião, a Sr.ª
Soraya Galdino passou a palavra ao Sr. Nelson Calzavara que relatou sobre a Reunião do Grupo Técnico de
Cirurgias Eletivas realizada em 09/08 e informou que os técnicos do grupo estão fazendo o levantamento das
informações e apresentará um relatório com as principais inconsistências detectadas. Ainda, justificou que na
Reunião do Grupo Técnico de Oncologia realizada em 10/08 não teve presença do COSEMS-PB, devido ao
choque de agenda dos dois representantes do COSEMS-PB, Nelson Calzavara e Flávio Roberto. Seguindo a
pauta, a Sr.ª Soraya Galdino relatou que participou da Reunião Residência Médica no dia 12/08 em Campina
Grande e enfatizou que na SES-PB havia um valor equivalente a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
disponível, mas que no momento possui um saldo financeiro de apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
disponível, tendo em vista que os R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) foram bloqueados pela justiça
e tiveram que readaptar o plano anterior de execução da residência médica para ajustar a esse valor e será
realizada uma oficina em novembro em João Pessoa para estabelecer estratégias por macro para implantar a
residência médica. Ainda, a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra ao Sr. Flávio Roberto que relatou sobre a
Inauguração do Espaço de Atenção à Crise no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira realizada em 18/08
destacando que participou da cerimônia simples desse evento, ressaltando que é uma Unidade reformada e
ampliada para atenção aos pacientes em crise, com recursos próprios segundo a Secretaria de Estado da
Saúde, com atendimento multidisciplinar dos pacientes internos. Sobre a Reunião com as Apoiadoras
Regionais, passou a palavra a Sr.ª Joseneida Remígio que enfatizou a importância do papel e atuação dessas
apoiadoras como um braço estendido do COSEMS-PB nas regionais de saúde, facilitando a comunicação entre
regionais e gestores com o COSEMS-PB, de modo a agilizar a divulgação das informações, assim como a
resolução das diversas demandas da gestão e questões técnicas e jurídicas da saúde municipal da Paraíba. E
por fim, a Sr.ª Soraya Galdino relatou que participou da Reunião do CONARES realizada em 23/08 em Brasília
com a seguinte pauta: Abertura e Análise de Conjuntura; PEC 241 – Novo Regime Fiscal; Apresentação
GTVISA; Pauta da CIT; Fiocruz - Valcler Fernandes; Proposta de Revisão da Portaria 204; Apresentação dos
Grupos do CONASEMS (Atenção Básica, Atenção Especializada, Regionalização, Acolhimento e Grupo Condutor
do Fortalecimento dos COSEMS) e Leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Prosseguindo com a pauta, ao ITEM c)
Apresentação e Pactuação do nome da nova Sala do COSEMS-PB de Adalgisa Gadelha, de modo que a Sr.ª
Soraya Galdino enfatizou que essa homenagem deve-se a grande disponibilidade, apoio e colaboração junto
ao Cosems que Adalgisa sempre dispensou e contribuiu muito tecnicamente frente ao fortalecimento do
Cosems e da gestão municipal de saúde da Paraíba. Ela foi e sempre será uma guerreira do SUS e nada mais
justo do que escolher o nome dela para a nova sala do Cosems-PB. Assim, devendo ser publicado uma
Resolução acerca dessa pactuação. Dada continuidade, se passou ao ITEM d) Apresentação dos novos Termos
de Pactuação das Ações de Vigilância Sanitária – AGEVISA, esse referido assunto foi abordado com a Sr.ª
Ângela do COSEMS-PA a representante do CONASEMS no Grupo Técnico da Vigilância em Saúde junto ao
Ministério da Saúde, de modo que cada município deve analisar o Termo de Responsabilidade que a AGEVISA
quer que cada gestor assine, considerando sua capacidade de realização dessas ações, antes de assinar, em
virtude do escasso valor do recurso de hum mil reais disponíveis patas essas ações. Assim, a Sr.ª Soraya
Galdino passou a análise do ITEM e) Discutir os processos encaminhados ao COSEMS-PB pelos Municípios e
passou a palavra aos Assessores Técnicos do COSEMS-PB, Sr. Nelson Calzavara e a Sr.ª Joseneida Remígio que
abordaram sobre o atraso repasses de contrapartida SES (abril, maio, junho, julho e agosto) e a Assembleia
decidiu que iria questionar a Secretária Estadual logo mais a tarde na reunião da CIB-PB. Passou-se então a
discussão do ITEM f) Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB: a). Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar



Habilitação do Centro de Atenção Psicossocial qualificado para tipo II, do município de Cuité- GEAS-SES.
Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que
se trata de processo solicitando aprovar a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial do município de Cuité,
para Tipo II qualificado, de modo que o referido processo está concluso com parecer favorável da área técnica
responsável, seguindo todos os trâmites legais; b). Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar Habilitação do
Centro Especializado em Reabilitação tipo CER II (Modalidade Física e Auditiva) no município do Conde -
GEAS-SES. DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que
se trata de processo solicitando aprovar a habilitação do CER II do município de Conde para recebimento de
custeio mensal e considerando a Portaria GM/MS nº. 3.200/2013 que habilita o município de Conde a receber
recursos para ampliação de Centro Especializado de Reabilitação (CER), considerando Conclusão da Proposta
nº. 115701070000113011, enviada pelo gestor do Conde ao Ministério da Saúde; considerando o prazo para
cadastramento da proposta do SAIPS ter vencido dia 19/08, porém estando aberto até a tarde do dia 19/08, o
referido processo encontra-se concluso com parecer favorável da área técnica responsável, apesar do
descumprimento dos fluxos estabelecidos; c)Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar Remanejamento dos
procedimentos citopatológicos do município de Princesa Isabel para o município de João Pessoa - GEPLAN-
SES. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo
que se trata de processo solicitando aprovar o remanejamento de procedimentos citopatológicos do município
de Princesa Isabel para João Pessoa, de modo que o processo encontra-se como concluso com parecer
favorável da área técnica responsável, seguindo todos os trâmites legais; d) Deliberar para pauta da CIB-E,
aprovar Remanejamento dos procedimentos de Média Complexidade, do município de Serra da Raiz,
alocados em Dona Inês para o município de Belém. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela
Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo solicitando aprovar o
remanejamento de procedimentos do município de Dona Inês para o município de Belém, de modo que o
processo encontra-se concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo todos os trâmites
legais; e) Deliberar para pauta da CIB-E, aprovar Remanejamento de procedimento de Obstetrícia, do
município de Juripiranga que está alocado em Pedras de Fogo, para o município de Itabaiana - GEPLAN-SES.
Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que
se trata de processo solicitando aprovar o remanejamento de procedimentos de Obstetrícia clínica e cirúrgica
do município de Juripiranga, pactuados com Pedras de Fogo, sendo remanejados para o município de
Itabaiana, de modo que o processo se encontra concluso com parecer favorável da área técnica responsável,
seguindo todos os trâmites legais. Assim, finalizando essa pauta, seguimos para o ITEM 2. INFORMES – Nota
Informativa – COSEMSPB – 1. Publicada a Nota Informativa sobre a implantação imediata do Protocolo de
investigação de óbitos por arboviroses urbanas Dengue, chikingunhya e Zika no Brasil; 2. A partir de 31 de
agosto o SINAN sera a única fonte de informação oficial para divulgação das informações epdidemiologia de
dengue, chikingunhya e Zika; 3. Solicitação da DAF/SCTIE/MS para o COSEMS – equipe técnica da assistência
farmacêutica acompanhar as recomendações feitas aos municípios de Lagoa de Dentro e Curral de Cima. E
nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline
Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 05 de setembro de 2016.

_____________________________________
Ana Carolline Carvalho de Melo Santos
Secretária Executiva do Cosems-PB

_______________________________________
Soraya Galdino de Araújo Lucena

Presidente do COSEMS/PB


