
ATA DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2016

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quarenta e cinco minutos, no1
Restaurante Sal e Brasa, situado a Avenida Av. Fernando Luiz Henrique dos Santos, 713 - Jardim Oceania, João2
Pessoa – PB, foi realizada a Nona Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB para o ano de 2016 e contou com3
a presença dos Gestores Municipais de Saúde e demais participantes que firmam a lista de presença em anexo,4
a qual é parte integrante da presente Ata. A convocação teve como pontos de pauta: ITEM 1.5
APRESENTAÇAO/PACTUAÇÃO: a) Aprovação da Ata da 8ª Assembleia do COSEMS-PB; b)6
Apresentação/Relatoria do Trabalho da Câmara Técnica (CT) da CIB-PB, Grupo Condutor e Comissões no mês7
de novembro/2016; c) Apresentação das estratégias de implementação para o Projeto Apoiador8
Institucional do COSEMSPB; d) Aprovar o ajuste na mensalidade do COSEMS PB, para o ano de 2017, de9
acordo com o índice estabelecido pelo CONASEMS; e) Discutir os processos encaminhados ao COSEMS-PB10
pelos Municípios – Soraya Galdino, Nelson Calzavara e Jô Remígio – 1. Atraso repasses de contrapartida11
SES – Encaminhamento de Oficio ao Gabinete do Governador solicitando Audiência, ofício a SES-PB12
solicitando atualização das contrapartidas com os recursos da repatriação e 2. Preenchimento do formulário13
de justificativa da PEC/DAB – Minuta de Portaria; f) Leitura e Discursão da Pauta da CIB-PB e ITEM 2.14
INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde do Município de Montadas e Presidente do15
COSEMS-PB, abriu oficialmente a assembleia, desejou as boas vindas, agradeceu a presença de todos na16
reunião e ressaltou que agendou para o mesmo dia a confraternização do conselho como forma de celebrar17
todo trabalho de todos os gestores da saúde pela merecida e reconhecida dedicação que tiveram em fazer18
diferente para melhorar a gestão e atenção à saúde dos usuários do SUS nos municípios Paraibanos,19
principalmente aos que estão saindo ou ainda que vão para outros municípios. Foi dado início aos trabalhos20
com a análise do ITEM a) Aprovação da Ata da 8ª Assembleia do COSEMS-PB, a qual todos confirmaram que21
receberam por e-mail e leram, sendo aprovada por unanimidade sem nenhuma alteração. A Sr.ª Soraya22
Galdino passou para o ITEM b) Apresentação/Relatoria do Trabalho das CT, Grupo Condutor e Comissões no23
mês de novembro/2016, de modo que ressaltou que os representantes do COSEMS-PB nesses eventos24
sempre enviam os seus respectivos relatórios ao escritório do COSEMS-PB para o conhecimento e os devidos25
encaminhamentos. Dessa forma, passou a palavra a Sr.ª Fabiana Ramalho, Representante do COSEMS-PB na26
CT da CIB que discorreu sobre a Reunião da CT-CIB-PB como parte do ITEM f) Leitura e Discursão da Pauta da27
CIB-PB destacando que todos os processos foram bem debatidos e que os mesmos estão em conformidade a28
ser pactuado na CIB. Segue a pauta da CIB e as deliberações da CT: a) Deliberar para a pauta da CIB-PB,29
Aprovação da Habilitação do CAPS AD III regional de Monteiro pela GEAS-SES. Decisão: DELIBERADO pela CT30
e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo solicitando31
habilitação de CAPS AD III Regional com sede em Monteiro. Processo concluso com parecer favorável da área32
técnica responsável, seguindo toda a legislação vigente. b) Deliberar para a pauta da CIB-PB, Aprovação do33
Remanejamento dos procedimentos de clínica geral e obstetrícia clínica, da PPI do município de Sertãozinho34
pela GEPLAN-SES. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da35
CIB, de modo que se trata de processo solicitando remanejamento pontual de procedimentos hospitalares de36
média complexidade dos recursos alocados nos municípios de Belém e Bananeiras para Guarabira. Processo37
concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo toda a legislação vigente. c) Deliberar38
para a pauta da CIB-PB, Aprovação do Remanejamento dos procedimentos de clínica geral e obstetrícia39
clínica, da PPI do município de Pirpirituba pela GEPLAN-SES. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela40
Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo solicitando remanejamento41
pontual de procedimentos hospitalares em obstetrícia clínica dos recursos alocados no município de Belém42
para Guarabira. Processo concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo toda a43
legislação vigente. d) Deliberar para a pauta da CIB-PB, Aprovação devolução do recurso de EPS44
descentralizado, através do Plano Macrorregional de EPS da terceira macrorregião de saúde aprovado por45
Resolução CIB 1223/2010, alocado no município de Água Branca pelo CEFOR-SES/PB. Decisão: RETIRADO DE46
PAUTA pela CT, mesmo assim foi APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, a fim de47
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questionar a execução desse recurso, de modo que se trata de processo solicitando devolução de recursos de48
Educação Permanente alocados no Fundo Municipal de Saúde Água Branca para o Fundo Estadual de Saúde da49
Paraíba. De modo que foi solicitada por esta Câmara Técnica a devolução do mesmo à CIES da Macro-Região50
de Saúde para emissão de parecer e demais encaminhamentos que se fizerem necessários junto a essa Região51
de Saúde; e) Deliberar para a pauta da CIB-PB, Aprovar que os recursos publicados na Portaria 870 GM/MS,52
de 19 de abril de 2010 referentes aos municípios de Belém e Taperoá, sejam alocados no Fundo Estadual de53
Saúde/FES, Gestão Estadual, conforme estabelecido na referida Portaria pela GEPLAN-SES. Decisão:54
DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de55
processo solicitando que os recursos publicados na Portaria GM/MS nº 870 de 19 de abril de 2010, referentes56
aos municípios de Belém e Taperoá, considerando a Portaria GM/MS nº 2.240 de 03 de novembro de 2016 que57
suspende a transferência dos recursos de LRPD pela ausência de produção. Processo deliberado de acordo58
com solicitação da área técnica e legislação vigente. f) Deliberar para a pauta da CIB-PB, Aprovar a59
Habilitação definitiva da Clínica Dom Rodrigo como Centro de Referência em Alta Complexidade60
Cardiovascular e Hospital de Ensino pela GERAV-SES. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela61
Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo solicitando Renovação da62
Habilitação Provisória da Clínica Dom Rodrigo como Centro de Referência em Alta Complexidade63
Cardiovascular; Processo concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo toda a64
legislação vigente. g) Deliberar para a pauta da CIB-PB, Aprovar a Habilitação da FACISA como Centro de65
Referência em Oftalmologia para o Estado da Paraíba pela GERAV-SES. Decisão: DELIBERADO pela CT e66
APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo solicitando67
Habilitação da FACISA. Processo concluso com parecer favorável da área técnica responsável, seguindo toda a68
legislação vigente. Dando prosseguindo a pauta, a Sr.ª Sandra Núbia justificou a ausência de Amanda Lins e69
destacou que a mesma enviará o relatório com os encaminhamentos sobre o Seminário Nacional de Saúde da70
Mulher realizado em Brasília pelo Conselho Nacional de Saúde. A Sr.ª Sandra Núbia destacou que ela e Dra.71
Soraya participaram nos dias 15 a 17/11 das Reuniões de Diretoria, do CONARES, do GT de Acolhimento aos72
novos gestores e de fortalecimento do COSEMS, junto com o CONASEMS em Porto Alegre. Em seguida, passou73
a palavra a Sr.ª Soraya Galdino que, por sua vez, apontou que o COSEMS, junto com o CONASEMS, realizará74
em 08 e 09 de fevereiro de 2017 o Acolhimento aos Novos Gestores com o objetivo de acolher e apresentar75
aos gestores com falas sobre o que é ser gestor, dizendo ainda: “Entregaremos o Manual de Ser Gestor, onde76
constará orientações e agenda do gestor para apoiar e facilitar a gestão em saúde, entregaremos a agenda do77
CONASEMS e o COSEMS-PB fará uma mesa também falando sobre o seu papel como conselho junto a gestão78
municipal. Novamente com a palavra, a Sr.ª Sandra Núbia enfatizou a importância da realização desse79
acolhimento assim como da participação de todos os gestores, principalmente os novos, para a qualificação da80
gestão, e destacou a vontade de ter tido essa oportunidade quando assumiu a primeira vez como gestora.81
Outros pontos foram discutidos na reunião do CONARES como: rever o PMAQ, tendo em vista que o mesmo82
não está sendo um bom instrumento de avaliação, embora o PMAQ-AB tenha como objetivo incentivar os83
gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para84
isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das85
equipes de saúde; garantia de repasse dos recursos de PAB e MAC com previsão para 27 de dezembro para86
que os gestores possam deixar as contas pagas e tudo encaminhado no final da gestão; sobre o questionário87
do Prontuário Eletrônico para responder e justificar a não implantação desse prontuário para não prejudicar o88
repasse dos recursos de janeiro. Prosseguindo a pauta, a Sr.ª Soraya Galdino passou a palavra a Sr.ª Joseneida89
Remígio que discorreu sobre a reunião do Escritório do COSEMS-PB para o planejamento 2017 e apontou que90
será encaminhado e-mail solicitando sugestões para temas de oficinas e workshops para cerca de quatro91
eventos, ressaltando ainda: “Iremos buscar captar recursos para convênios; realizaremos o Seminário Gilson92
Carvalho, provavelmente em junho, assim como as reuniões descentralizadas nas macrorregiões bimestral – 193
dia para Assembleia do COSEMS-PB e Reunião da CIB-PB e 1 dia para realização de Workshop e Assessoria94
Técnica e Jurídica aos gestores municipais pelos Assessores do COSEMS-PB para qualificar ainda mais as CIR;95
iremos retomar as discussões sobre PPI, tabela complementar, PCEP; melhorar o relacionamento com96
Ministério Público; e ocorrerá a Implementação do Projeto Apoiador Regional.” Novamente com a palavra, a97
Sr.ª Soraya Galdino apontou que ainda sonha em transformar o COSEMS-PB como uma espécie de escola de98
gestores, onde o mesmo consiga aprender e qualificar a gestão em saúde na Paraíba, pois na época que iniciou99
sua gestão aprendeu sem ninguém que a orientasse tecnicamente. Seguindo, a Sr.ª Soraya Galdino passou a100
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discussão para o ITEM c) Apresentação das estratégias de implementação para o Projeto Apoiador101
Institucional do COSEMS-PB. Informando que o COSEMS-PB, em parceria com o CONASEMS, Ministério da102
Saúde e o Hospital Alemão – Oswaldo Cruz implementará o Projeto de Apoiadores Institucionais para as103
Regiões de Saúde da Paraíba. Assim, o COSEMS-PB continuará com as quatro (04) apoiadoras que já possui e104
comunicou que todos os presentes daquela reunião receberam e-mail com ofício do COSEMS-PB, solicitando105
que realizasse em caráter de urgência, uma reunião extraordinária da CIR para que fosse indicado o nome de106
uma pessoa para ocupar o cadastro de reserva do referido projeto até 02 de dezembro de 2016. O referido107
cadastro de reserva se faz necessário para suprir o eventual afastamento de alguma das atuais apoiadoras.108
Cumpre ressaltar que a indicação deveria ser precedida de aprovação em plenária da CIR com a devida109
Resolução onde constarão as seguintes informações: a) Nome/CPF/RG; b) Endereço completo110
(obrigatoriamente os indicados deverão residir na região da CIR); c) Declaração de ausência de vínculo com os111
órgãos da administração direta ou indireta no âmbito da União e do Governo do Estado da Paraíba, assim112
como, de não participação na equipe gestora no âmbito municipal; d) Domínio das ferramentas básicas no uso113
da informática; e) Curriculum Vitae (com experiência comprovada na área de gestão do SUS) e f)114
Disponibilidade para viajar, mensalmente, dentro e fora do Estado da Paraíba. Ainda, comunicou que fora115
indicada com a função de Coordenadora Estadual do Projeto de Apoiadores Institucionais na Paraíba a Sr.ª116
Joseneida Remígio. Disse ela: “Esse projeto é um grande avanço e as apoiadoras serão contratadas como117
bolsistas com um valor maior do que já pagávamos e ainda, serão muito bem acompanhadas e capacitadas118
frequentemente pelo próprio Hospital Alemão – Oswaldo Cruz, monitorando e verificando o perfil e a atuação119
de cada uma e caso essas apoiadoras não cumpram os requisitos exigidos pelo Hospital Alemão serão120
substituídas, por isso que solicitamos esse cadastro reserva”. Prosseguindo a pauta, a Sr.ª Sandra Núbia121
passou a palavra a Sr.ª Soraya Galdino sobre o ITEM d) Aprovar o ajuste na mensalidade do COSEMS PB, para122
o ano de 2017, de acordo com o índice estabelecido pelo CONASEMS que já vem sendo discutido pelos123
COSEMS. Ressaltou que o aumento dos valores de contribuição institucional da Tabela do CONASEMS já está124
em discussão, devendo entrar em vigor em breve e que apesar do COSEMS-PB possuir tabela própria, esta125
sofre efeitos diretos quando ocorre reajuste na Tabela de Contribuição fixada pelo CONASEMS, pois apenas126
parte dos valores é repassado ao COSEMS. Destacou que o COSEMS/PB prima pela transparência na aplicação127
dos recursos e que todos os gestores tem acompanhado o investimento na melhoria da estrutura e na128
ampliação do apoio técnico disponibilizado aos gestores. Ressaltou que a desvalorização da moeda e129
ampliação do valor da tabela do CONASEMS tem reflexo direto na tabela do COSEMS, tornando-a defasada.130
Assim, colocou em votação o reajuste na Contribuição Institucional paga pelas Secretarias Municipais de Saúde131
da Paraíba, para o ano de 2017, na mesma data e no mesmo índice que venha a ser estabelecido pelo132
CONASEMS. Em seguida, abriu a palavra aos presentes para se pronunciar sobre a votação proposta, não133
tendo havido inscritos. Colocada em votação, o reajuste foi aprovado por unanimidade dos presentes. Dada a134
palavra, a Sr.ª Sandra Núbia passou ao ITEM e) Discutir os processos encaminhados ao COSEMS-PB pelos135
Municípios – Soraya Galdino, Nelson Calzavara e Jô Remígio – 1. Atraso repasses de contrapartida SES –136
Encaminhamento de Oficio ao Gabinete do Governador solicitando Audiência, ofício a SES-PB solicitando137
atualização das contrapartidas com os recursos da repatriação e 2. Preenchimento do formulário de138
justificativa da PEC/DAB – Minuta de Portaria e a Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que é mais uma satisfação a139
todos os gestores, destacou que já esgotaram todas as possibilidades do COSEMS-PB em cobrar os repasses140
dessas contrapartidas junto ao Estado, disse ela: “Já tínhamos encaminhado ofícios a SES-PB e Governador do141
Estado e até esse momento não obtivemos nenhuma resposta oficial, nem retorno para agenda que142
solicitamos audiência com Governador”, quanto as contrapartidas estaduais e da repatriação nem da SES nem143
do Governador. Hoje deveremos cobrar novamente na reunião da CIB e mais com a presença da nova144
Secretária de Estado, Cláudia Veras que já fora coordenadora da atenção básica da SES e secretária executiva145
da época de Waldson. Em relação ao subitem 2. Preenchimento do formulário de justificativa da PEC/DAB –146
Minuta de Portaria, o Sr. Nelson Calzavara destacou que a Paraíba está com 61% de preenchimento do147
questionário, conforme o CONASEMS apresentou na webconferência. Passou-se então ao ITEM f) Leitura e148
Discursão da Pauta da CIB-PB foi pedido inversão da pauta e já foi discutido anteriormente. Sobre os149
INFORMES, a Sr.ª Soraya Galdino discorreu sobre o recesso natalino do COSEMS-PB que fechará dia 23 de150
dezembro às 12h e retornará dia 09 de janeiro de 2017, ressaltando ela: “Precisamos desse período para151
trabalhar internamente com organização e planejamento.” Para encerrar, a Sr.ª Soraya Galdino se despediu152
enfatizando: “Todos os gestores devem deixar todas as contas e a gestão e seus instrumentos bem153
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organizados e não pensem em penalizar a gestão futura, pois é o seu nome que está em questão, temos que154
fazer nosso lado técnico e de gestão da melhor forma possível, pensando na melhoria da gestão e155
principalmente da atenção a saúde da nossa população”. E ainda passou a palavra a todos os membros da156
mesa da diretoria que se despediram e deixaram mensagens de agradecimentos quanto ao período que157
estiveram na gestão e parabenizaram os que continuarão e ainda, agradeceram e parabenizaram o COSEMS-158
PB quanto ao acolhimento, apoio e fortalecimento a gestão municipal em saúde e desejaram um feliz natal e159
um próspero ano novo. E a Sr.ª Sandra Núbia aproveitou e se despediu de todos, agradecendo toda a160
confiança que tiveram na diretoria da sua gestão junto a Sr.ª Soraya Galdino e que não estará mais na Paraíba,161
pois assumirá o município de Caicó e fará parte do COSEMS do Rio Grande do Norte. E nada mais havendo a162
tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia e que iniciasse a nossa confraternização163
de final de ano com muita alegria e paz e que teremos sorteios de brindes dos nossos parceiros. Eu, Ana164
Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 06 de dezembro de 2016.165
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