
 

 

 
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2017 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta minutos, no Buffet e Recepção 1 

Classe A, situado a Av. Santa Catarina, 1487, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB foi realizada a Segunda 2 

Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/PB para o ano de 2017 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 4 

integrante da presente Ata. A convocação teve como pontos de pauta: ITEM 1. APRESENTAÇAO/PACTUAÇÃO: 5 

a) Aprovação da Ata da 1ª Assembleia do COSEMS-PB de 2017; b) Apresentação da atual composição da 6 

Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, da CIB, CT, Comissões e 7 

Grupo Condutor – Secretaria Executiva; c) Apresentação/Relatoria do Trabalho da CT da CIB, realizada no dia 8 

27/03/17; d) Apresentação dos grupos de trabalho do COSEMS: 14/03 – Reunião PMAQ e E-SUS - 9 

Apoiadoras do COSEMS; 23/03 – Doenças Crônicas – Amanda/Cruz do E. Santo e Edna/Areia; 28/03 - Projeto 10 

Apoiador Institucional – Adriano Abucater; 29/03 - Reunião do CONASEMS e CIT - Soraya Galdino; e) 11 

Resposta a Consulta ao TC do Estado sobre o Documento TC nº 08991/17 Gestão dos recursos do SUS pelos 12 

Municípios - Assessoria Jurídica; f) Apresentação da empresa de Assessoria, Consultoria e Gestão em Saúde 13 

– PLANEJARTE – Rucenil Antunes e ITEM 2. INFORMES. A Sr.ª Soraya Galdino, Secretária Municipal de Saúde 14 

de Itabaiana e Presidente do COSEMS-PB, abriu oficialmente a assembleia, convidando todos os membros da 15 

Diretoria Executiva do COSEMS-PB para compor a mesa, desejando as boas vindas, agradecendo a presença de 16 

todos na reunião, inclusive parabenizou os novos gestores pelo interesse e participação bem efetiva, tanto nas 17 

reuniões do COSEMS-PB, CIB e CIR, bem como nos debates pelo grupo de whatsapp do COSEMS-PB e das 18 

regiões de saúde, ressaltando que isso fortalece ainda mais a gestão municipal de saúde e consequentemente, 19 

o COSEMS-PB. Na oportunidade confirmou que a reunião da CIB seria realizada posteriormente nesse mesmo 20 

local para dar maior conforto e acolhimento a todos os gestores e técnicos de saúde da Paraíba e assim, 21 

agradeceu ao gestor Sr. Adalberto Fulgêncio e sua técnica Niedja por todo empenho em ceder o espaço físico e 22 

organizar a logística para essas duas reuniões junto a equipe do COSEMS-PB e da CIB, considerando o fato de 23 

que na sala da CIB situada na Secretaria de Estado da Saúde,  não haveria espaço suficiente para atender a 24 

toda essa demanda e participação dos gestores e técnicos nas reuniões. Antes de iniciar a pauta, a Sr.ª Soraya 25 

Galdino abriu a palavra, deixando o espeço aberto caso algum membro da diretoria tivesse interesse em falar, 26 

mas não houve manifestação. Iniciando pelo ITEM a) Aprovação da Ata da 1º Assembleia do COSEMS-PB de 27 

2017, a qual confirmou que todos os gestores receberam a referida ata por e-mail e leram, sendo assim, 28 

aprovada por unanimidade. Ressaltou que caso os gestores não estivessem recebendo os e-mails do COSEMS-29 

PB como também inseridos no grupo de whatsapp procurassem as Apoiadoras de sua região ou com as 30 

Secretárias do COSEMS-PB,  Ana Carolline e Dáfia para realizar as devidas correções e/ou inclusão dos dados 31 

para manter atualizado junto ao COSEMS-PB. Dando continuidade a reunião, a Sr.ª Soraya Galdino pediu 32 

permissão a plenária para passar ao ITEM f) Apresentação da empresa de Assessoria, Consultoria e Gestão 33 

em Saúde – PLANEJARTE, tendo convidado o Sr. Rucenil Antunes que agradeceu a Sra. Soraya Galdino em 34 

nome de todos os gestores de saúde pela oportunidade de apresentar esse ponto de pauta na Assembleia do 35 

COSEMS-PB, oportunidade em que entregou a todos os presentes uma pasta da Planejarte, contendo material 36 

informativo. Em seguida, ressaltou que a solicitação dessa pauta foi com o objetivo de realizar uma 37 

participação mais efetiva, onde acredita poder contribuir com o processo do COSEMS-PB e não somente fazer 38 

uma divulgação dos serviços da empresa. Ato contínuo passou a discorrer sobre Planejamento Anual de Saúde, 39 

abordando pontos importantes sobre repasse e aplicação de recursos federais e estaduais, temas tão 40 

importantes para aqueles que estão a frente da Secretaria Municipal de Saúde, muitas vezes sem experiência 41 

na área e julgam de tamanha relevância, pois trata-se também de início de gestão.  Na oportunidade o Sr. 42 

Rucenil Antunes falou sobre a importância do planejamento na gestão de saúde. “Existem normas técnicas 43 

que o Secretário precisa fazer, agregando um planejamento estratégico do ponto de vista empresarial. A 44 



exposição foi voltada para a gestão pública da saúde”. Destacamos ainda que o Sr. Rucenil Antunes é formado 45 

em Administração de Empresas (Unijui/RS) com Pós-Graduação em Gestão Empresarial (FGV/RJ), Mestre em 46 

Administração e Negócios (PUC/RS), Mestre em Educação (EST/RS), com experiência em Gestão e Educação 47 

Corporativa, Instrutor Estratégico e Assistente Regional de Planejamento da Caixa Econômica Federal (João 48 

Pessoa / PB), Consultor SEBRAE/RS, Consultor associado a Planejarte Consultoria, Assessoria e Gestão em 49 

Saúde. Passando ao ITEM b) Apresentação da atual composição da Diretoria Executiva do Conselho de 50 

Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, da CIB, CT, Comissões e Grupo Condutor, a Sr.ª Soraya Galdino 51 

passou a palavra a Sr.ª Ana Carolline Carvalho, Secretária Executiva do COSEMS-PB que apresentou a atual 52 

composição dos representantes do COSEMS-PB  indicados na última Assembleia e comunicados e confirmados 53 

por e-mail de cada gestor, pedindo em seguida para que os que estivessem presentes pudessem se levantar 54 

para que os demais os conhecessem. Na oportunidade foram apresentadas as vacâncias ainda existentes, 55 

momento em que a Presidente abriu para que os gestores presentes pudessem manifestar seu interesse de 56 

representar o COSEMS-PB até que houvesse uma apresentação verbal de intenções entre os gestores de 57 

Montadas e de Alagoa Nova para concorrer a vaga da Diretoria de Regionalização em Saúde, ato contínuo 58 

foram debatidos e indicados os nomes pela própria plenária e aprovados por unanimidade pela Diretoria 59 

Executiva do COSEMS-PB, permanecendo a seguinte composição:  PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA - 60 

Presidente: SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA - Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana e Vice-61 

Presidente: VACÂNCIA; DIRETORIA DE FINANÇAS – TITULAR: AMANDA MOREIRA DE SOUSA LINS - Secretária 62 

Municipal de Saúde de Cruz do Espirito Santo e SUPLENTE: MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO - 63 

Secretária Municipal de Saúde de Santa Rita; DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - TITULAR: LUZIA 64 

MARIA MARINHO LEITE PINTO- Secretária Municipal de Saúde de Campina Grande e SUPLENTE: EDNA 65 

GUEDES DA COSTA - Secretária Municipal de Saúde de Areia; DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E 66 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE - TITULAR: ANDERSON SALES DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Pedras de Fogo 67 

e SUPLENTE: AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA MARQUES DANTAS - Secretária Municipal de Saúde de Sousa; 68 

DIRETORIA DE REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE - TITULAR: DÉBORA CHARMENE COSTA CAMPOS - Secretário 69 

Municipal de Saúde de Serra Branca e SUPLENTE: YUZIANNI REBECA DE MELO SALES MARMHOUD COURY - 70 

Secretária Municipal de Saúde de Alagoa Nova;  DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - TITULAR: WELLINGTON 71 

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde de Guarabira e SUPLENTE: JAIRO 72 

GEORGE GAMA   - Secretário Municipal de Saúde de Cabedelo; DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 73 

TITULAR: ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES - Secretária Municipal de Saúde de Patos e SUPLENTE: 74 

LINDINALVA DOS SANTOS DANTAS - Secretária Municipal de Saúde de São Bento. 2) REPRESENTANTES DE 75 

MACROREGIONAL - 1ª MACRO – JOÃO PESSOA - TITULAR: SABRINA DE MOURA ROLIM - Secretária 76 

Municipal de Saúde de Caldas Brandão e SUPLENTE: RIVELINO VITAL ROSENDO - Secretário Municipal de 77 

Saúde de Araçagí; 2ª MACRO – CAMPINA GRANDE - TITULAR: CONSTANÇA DENIZE GONÇALVES DANTAS - 78 

Secretária Municipal de Saúde de Cubati e SUPLENTE: IRAN STENIO BARBOSA - Secretário Municipal de 79 

Saúde de Lagoa Seca; 3ª MACRO – PATOS - TITULAR: ROZÂNGELA FERREIRA SILVA - Secretária Municipal de 80 

Saúde de Passagem e SUPLENTE: ANTÔNIO LEITE NETO - Secretário Municipal de Saúde de Piancó e 4ª 81 

MACRO – SOUSA - TITULAR: RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE - Secretária Municipal de Saúde 82 

de São Domingos de Pombal e SUPLENTE: FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES - Secretária Municipal 83 

de Saúde de Brejo do Cruz. 3) CONSELHO FISCAL - 1º MEMBRO - TITULAR: LINDINALVA DOS SANTOS DANTAS 84 

- Secretária Municipal de Saúde de São Bento e SUPLENTE: TIAGO FERREIRA DOS SANTOS - Secretário 85 

Municipal de Saúde de Bom Sucesso; 2º MEMBRO - TITULAR: JOSÉ RUCLENATO GOMES DA SILVA - 86 

Secretário Municipal de Saúde de Catingueira e SUPLENTE: ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JUNIOR - 87 

Secretário Municipal de Saúde de João Pessoa e 3º MEMBRO - TITULAR: PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS 88 

MAIA - Secretária Municipal de Saúde de Catolé do Rocha e SUPLENTE: ERASMO DE SOUZA - Secretária 89 

Municipal de Saúde de Montadas. 4) CONARES - 1º MEMBRO - SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA– SMS 90 

de Itabaiana; 2º MEMBRO - ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR – SMS de João Pessoa 91 

e 3º MEMBRO  - INDICAÇÃO COSEMS - AMANDA MOREIRA DE SOUSA LINS – SMS de Cruz do Espírito Santo. 92 

5) CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES – TITULAR - CONSTANÇA DENIZE GONÇALVES DANTAS 93 

Secretária Municipal de Saúde de Cubati e SUPLENTE: ERASMO DE SOUZA 94 

Secretário Municipal de Saúde de Montadas. 6) REPRESENTAÇÃO DO COSEMS NAS COMISSÕES E GRUPOS 95 

DE TRABALHO:  6.1) PCEPs e do Monitoramento da PPI - SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA 96 

Presidente do COSEMS-PB e SMS de Itabaiana; WELLINGTON ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SMS 97 

de Guarabira e NELSON CALZAVARA ARAÚJO - Assessor Técnico do COSEMS-PB; 6.2) Programa de Inclusão 98 

Digital – PID – TITULAR - FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES - SMS de Fagundes e SUPLENTE - DANIEL 99 

TAVARES - DA SILVA - SMS de Carrapateira;  6.3) Comissão de Acompanhamento do Contrato Organizativo 100 



da Ação Pública – COAP – TITULAR - MÁRCIA LÚCIA DE SOUSA LIMA - SMS de Várzea e SUPLENTE - 101 

 TARCIANA LUCENA NUNES - SMS de Dona Inês; 6.4) Comissão de Acompanhamento das Cirurgias Eletivas – 102 

TITULAR - ANNA KATARINA L. P. DE GALIZA - SMS de Itaporanga e SUPLENTE - Suplente: KLEBIANE MOURA 103 

DE VASCONCELOS - SMS de Marcação; Redes de Atenção à Saúde – 6.5) Grupo Condutor Estadual da Rede 104 

de Doenças Crônicas – TITULAR - AMANDA MOREIRA DE SOUSA LINS - SMS de Cruz do Espírito Santo e 105 

SUPLENTE -  JACINTA TAVARES VIEIRA - SMS de Esperança; 6.6) Grupo Condutor da Rede Cegonha – TITULAR 106 

- ANTÔNIO MÁXIMO DA SILVA NETO - SMS de Mamanguape e SUPLENTE - MARIA DO SOCORRO MOISÉS DE 107 

SOUSA - SMS de Nova Olinda; 6.7) Grupo Condutor de Urgência e Emergência – RUE – TITULAR - 108 

WELLINGTON ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SMS de Guarabira e SUPLENTE - MARIA DO DESTERRO 109 

FERNANDES DINIZ CATÃO - SMS de Santa Rita. 6.8) Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial – 110 

TITULAR - MARIA EDNEIDE LOPES - SMS de Serra Grande e SUPLENTE - CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES 111 

SMS de Pilõezinhos; 6.8) Comissão de Cuidados à Pessoa com Deficiência – TITULAR - KLEBIANE MOURA DE 112 

VASCONCELOS - SMS de Marcação e SUPLENTE - LINDINALVA DOS SANTOS DANTAS 113 

SMS de São Bento; 6.9) Grupo Condutor Estadual da Política Nacional de Saúde Integral às Pessoas Privadas 114 

de Liberdade no Sistema Prisional – TITULAR - JOSÉ RUCLENATO SOARES DA SILVA - SMS Catingueira e 115 

SUPLENTE - MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO - SMS Puxinanã; 6.10) Comissão do Programa Mais Médicos 116 

– CCE – TITULAR - SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA - Presidente do COSEMS-PB / SMS de Itabaiana e 117 

ELIANA LOPES LEITE - SMS Aguiar; 6.11) Comissão Estadual do SIOPS – TITULAR - JULYANA CRISTINA 118 

SILVEIRA SOARES - SMS Paulista e SUPLENTE - FABIANA DOS SANTOS LINS - SMS Pombal; 6.12) Comitê 119 

Técnico de Saúde da População Negra – TITULAR - CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA - SMS 120 

São José da Lagoa Tapada e SUPLENTE - PAULA FRANCINETE LACERDA - SMS Cajazeiras; 6.13) Comitê 121 

Estadual de Mobilização contra a Dengue – TITULAR - KATIENE PIRES QUEIROGA - TÉCNICA SMS ARAÇAGI e 122 

SUPLENTE - AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - SMS SANTA HELENA; 6.14) GT Programação Geral de Ações e 123 

Serviços de Saúde – PGASS – TITULARES - SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA - Presidente do COSEMS-PB 124 

e SMS Itabaiana; JOSENEIDA TEIXEIRA REMÍGIO THOMAZ - Assessora Técnica do COSEMS-PB; NELSON 125 

CALZAVARA ARAÚJO - Assessor Técnica do COSEMS-PB e FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE - Técnica SMS 126 

Bayuex e SUPLENTES - NARA POLLYANA DAMASCENO NUNES - Apoiadora Regional do COSEMS-PB; WILMA 127 

CRISTINA DE ASSIS NÓBREGA - Apoiadora Regional do COSEMS-PB; EUGÊNIA BATISTA DOS SANTOS -128 

Apoiadora Regional do COSEMS-PB; HARLANE HERCULANO MARINHO - Apoiadora Regional do COSEMS-PB; 129 

6.15) GT de Implementação da Regulação na Paraíba – COSEMS-PB - WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE 130 

OLIVEIRA - SMS Guarabira; NELSON CALZAVARA ARAÚJO - Assessor Técnico do COSEMS-PB e JOSENEIDA 131 

TEIXEIRA REMÍGIO THOMAZ - Assessora Técnica do COSEMS-PB; MACRO JOÃO PESSOA - MARIA HERCÍLIA 132 

ARAÚJO DE SOUZA Técnica SMS João Pessoa; MACRO PATOS - ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES - SMS 133 

Patos; MACRO CAMPINA GRANDE - MARIGLAUCY ADJUNTO LEITE DE MORAES - Técnica SMS Campina 134 

Grande e MACRO SOUSA - AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA MARQUES DANTAS - SMS Sousa; 6.16) GT de 135 

Implementação da Regulação do Acesso – TITULARES - RENATA DE LIMA MADRUGA - Técnica SMS Alhandra; 136 

FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE - Técnica SMS Bayeux; JOSENEIDA TEIXEIRA REMÍGIO THOMAZ - 137 

Assessora Técnica do COSEMS-PB e NELSON CALZAVARA ARAÚJO - Assessor Técnica do COSEMS-PB; 6.17) 138 

GT PMAQ – TITUALARES - NARA POLLYANA DAMASCENO NUNES - Apoiadora Regional do COSEMS-PB; 139 

WILMA CRISTINA DE ASSIS NÓBREGA - Apoiadora Regional do COSEMS-PB; EUGÊNIA BATISTA DOS SANTOS - 140 

Apoiadora Regional do COSEMS-PB HARLANE HERCULANO MARINHO - Apoiadora Regional do COSEMS-PB. 141 

Dando sequência a pauta da reunião, a Sr.ª Soraya Galdino convidou a Sr.ª Fabiana Oliveira Ramalho Leite, 142 

técnica da Secretaria Municipal de Bayeux e representante do COSEMS-PB na Câmara Técnica – CT da CIB-PB 143 

para discorrer sobre o ITEM c) Apresentação/Relatoria do Trabalho da CT da CIB, realizada no dia 27/03/17 144 

que consta como Pauta da Reunião da CIB-PB, tendo  apresentado os  encaminhamentos sobre os processos 145 

da CT: a) Deliberar para pauta da CIB, aprovar Plano de Contingência das Arboviroses-2017 – GEVS Decisão: 146 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 147 

processo, solicitando a aprovação do Plano de Contingência das Arboviroses-2017 que tecnicamente está 148 

aprovado. O Plano foi apresentado pela área técnica da vigilância a CT e será também apresentado a CIB a 149 

tarde, ressalte-se que apenas três municípios responderam ao Ofício Circular nº. 01/2017, o qual solicitou a 150 

apresentação da rede hospitalar de referência, que será o suporte para a execução do referido Plano. Foi 151 

solicitado também que os municípios enviassem a GEVS os seus Planos de Contingência, para que também 152 

façam parte do Plano Estadual. b) Deliberar para a pauta da CIB, aprovar distribuição e utilização do Teste 153 

Rápido de Zica IgM/ígG Combo Bahia Farma – GEVS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 154 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação da 155 

distribuição e utilização do Teste Rápido de Zica IgM/ígG Combo Bahia Farma. A área técnica ressaltou que as 156 



Secretarias Municipais de Saúde deverão inserir em até 24 horas no SINAN todas as gestantes que 157 

apresentarem a infermidade exantema, para que a área técnica da SES possa monitorar e identificar as 158 

gestantes em tempo hábil. Caso haja necessidade de confirmação no LACEN, deverá enviar a Ficha de 159 

Notificação de Agravo, juntamente com a amostra devidamente cadastrada no Gerenciador de Ambiente 160 

Laboratorial (GAL). c) Deliberar para pauta da CIB, aprovação da distribuição de 37 pulverizadores costal 161 

motorizado para apoio de controle vetorial - GEVS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela 162 

Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação da 163 

distribuição de 37 bombas costais motorizadas para apoio de controle vetorial. A área técnica apresentou 164 

como critério de inclusão: contemplar todas as doze Regionais de Saúde;  LIRAa/Lia (Jan/2017) alto risco; 165 

critério populacional para definição do número de municípios contemplados. Apresentou como critério de 166 

exclusão os municípios anteriormente contemplados com as referidas bombas durante o ano de 2016, onde 167 

18 municípios foram contemplados, como também as GRS receberam bombas para prestar apoio aos 168 

municípios não contemplados diretamente. A CT solicitou que área técnica da SES apresentasse na CIB a lista 169 

desses municípios já contemplados – critério de exclusão os quais  serão contemplados nesse ano, de modo 170 

que a CT aprovou os critérios de inclusão para essa distribuição. Assim, o Sr. Adalberto Fulgêncio destacou 171 

que fica difícil aprovar um item sem saber quais os municípios e sem conhecer de fato os dados que fazem 172 

parte dos critérios de inclusão,  ressaltando que há fragilidade nos nossos bancos de dados, de modo que o 173 

gestor pode ter outra visão para seu planejamento. A Sr.ª Fabiana Ramalho leu a lista desses municípios, 174 

incluindo: Água Branca, Alagoa Nova, Barra de Santa Rosa, Barra de Santana, Belém do Brejo do Cruz, 175 

Cachoeira dos Índios, Caiçara, Cajazeirinhas, Caraúbas, Conceição, Esperança, Fagundes, Juarez Távora, 176 

Juazeirinho, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Malta, Mamanguape, Manaíra, Mato Grosso, Maturéia, 177 

Nazarezinho, Nova Floresta, Parari, Pedras de Fogo, Picuí, Pilar, Pitimbu, Pocinhos, Queimadas, Rio Tinto, 178 

Santana dos Garrotes, São José de Piranhas, Serra Branca, Solânea e Várzea, além de um em cada sede de cada 179 

macro. A Sr.ª Soraya Galdino destacou que cada vez mais o COSEMS-PB e a CT tem que ampliar sempre esse 180 

olhar e a visão para colocar em pauta os municípios pequenos para incluir nesses critérios que contemple e 181 

mesmo que seja aprovado, vou solicitar uma explicação pela SES e ainda, solicitarei que Nelson, Assessor 182 

Técnico do COSEMS-PB analisará tecnicamente esses critérios junto com a SES para verificar se o cálculo 183 

contemplam de fato todos esses critérios. O Sr. Wellington Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de 184 

Guarabira reforçou que a própria CT deve avaliar na própria reunião a lista de municípios versus os critérios de 185 

inclusão e já apresentar ao COSEMS-PB de forma mais clara e com análise técnica. O Sr. Adalberto Fulgêncio 186 

destacou que temos que analisar e qualificar a eficiência e a eficácia desses equipamentos nos municípios, mas 187 

a Sr.ª Soraya Galdino enfatizou que essas bombas já são certificadas que tenham eficácia sim, principalmente 188 

nos municípios pequenos e quanto ao uso ou não delas, os gestores é que tem que ter consciência e se não for 189 

utilizar que sejam mais conscientes e repassem a outros municípios. A Sr.ª Paula Lacerda, Secretária Municipal 190 

de Saúde de Cajazeiras, falou que o próprio Ministério da Saúde está disponibilizando esse pulverizador 191 

diretamente ao município, independentemente da SES-PB, desde que envie ofício com justificativa técnica da 192 

necessidade de utilização dessa bomba. O Sr. Anderson Dias, Secretário Municipal de Saúde de Pedras de 193 

Fogo sugeriu que o próprio grupo técnico da dengue da SES pudesse analisar de forma regional a necessidade 194 

de distribuir essas bombas.  A Sr.ª Soraya Galdino ressaltou que essa ação é a nível estadual com a 195 

distribuição desses pulverizadores segundo os critérios de inclusão e análise técnica. E ainda, solicitou a 196 

Fabiana que quando houver esses impasses, envie ao COSEMS-PB logo após a reunião da CT para que a 197 

Assessoria Técnica do COSEMS-PB possa analisar previamente e tomar as medidas cabíveis necessárias antes 198 

de apresentar na Assembleia do Cosems e CIB para ser mais dinâmico e mais esclarecedor aos gestores. d) 199 

Deliberar para a Pauta da CIB, autorização para que os recursos contemplados na Rede de Urgência e 200 

Emergência sejam alocados no ente público executor do serviço, seja ele federal, estadual ou municipal - 201 

GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO para RETIRADA DE PAUTA DA CIB pela Assembleia do 202 

COSEMS-PB, pois essa pauta deveria ter sido debatido no grupo condutor da RUE e o nosso representante do 203 

COSEMS-PB, o Sr. Wellington disse que não foi passado na reunião, mas Fabiana registrou que a área técnica 204 

falou que esse tema fora aprovado no grupo condutor, de modo que se trata de processo, solicitando a 205 

aprovação de repasses de recursos financeiros da RUE. A área técnica apresentou Ofício nº. 375 GS/SAS, do 206 

Ministério da Saúde que solicita reenvio de planilhas que apresentem as unidades contempladas e unidades a 207 

serem remanejados os recursos da RUE, constantes no Processo nº. 161116572.  Considerando a Portaria 208 

GM/MS nº. 2.395/2011, visando contemplar o custeio de todos os serviços executados pela RUE, foi 209 

deliberado que os recursos contemplados na Rede sejam destinados ao ente público executor do serviço, seja 210 

ele federal,  estadual ou municipal. É um recurso plus, extra-produção, é extra-teto MAC, é um recurso a parte, 211 

fixo e de custeio. Foi aprovada em 2014 uma Resolução N. 01, destacando que o recurso de porta de urgência 212 



da RUE fosse encaminhado diretamente ao executor do serviço e a CT solicita alterar o texto dessa resolução 213 

para que todo recurso novo e/ou do serviço novo da RUE fosse direcionado ao município executor do serviço. 214 

O Sr. Adalberto Fulgêncio frisou que o COSEMS-PB deve promover  um debate mais eminentemente político e 215 

mais ampliado para além das portarias do SUS para discutir a regionalização de saúde, PCEP e os recursos 216 

financeiros dos gestores municipais junto ao Estado e que discretamente a SES está sempre nas reuniões da 217 

CIB estão dando um jeito de ir retirando recursos dos municípios maiores como João Pessoa, Campina Grande, 218 

Patos, Sousa para colocar no Estado e temos que refazer a repactuação desses recursos e queremos saber se o 219 

Estado terá condições de operacionalizar e executar os serviços no estado da Paraíba, para evitar que na CIB 220 

fica fazendo uma luta política desnecessária. Dessa forma, a Sr.ª Soraya Galdino salientou que nem devemos 221 

discutir aqui nem na CIB, pois deveria ter sido debatido no grupo condutor da RUE e passar na CT, mas se a CIB 222 

comprovar que houve esse debate e pactuação no grupo condutor da RUE e não houve a representação do 223 

COSEMS-PB, esse item voltará para ser debatido na pauta da CIB. A Sr.ª Luzia Marinho, Secretária Municipal 224 

de Saúde de Campina Grande destacou que mesmo que o item volte para a pauta da CIB, votará contra, pois a 225 

RUE não indica qual o local que o SAMU, UPA e porta de entrada está deixando de executar e está aberto, pois 226 

desconheço nenhum município que está recebendo o recurso e o estado está sendo o executor. O Sr. 227 

Wellington Oliveira enfatizou que esse item de pauta não passou na reunião do grupo condutor realizada no 228 

dia 21 de fevereiro que estive presente e ainda, o estado não vem passando o recurso para os municípios, por 229 

isso está dificultando a assinatura do PCEP e os municípios estão gastando acima de 20% dos recursos em 230 

saúde, mesmo sendo obrigatório só 15%, enquanto que o estado só investiu 0,41% a mais. A Sr.ª Soraya 231 

Galdino solicitou que os representantes do COSEMS-PB na CT devem estar atentos e analisar 232 

minunciosamente todos os detalhes para verificar tecnicamente os encaminhamentos e processos 233 

relacionados as portarias, legislação e operacionalização das redes de atenção de acordo com as necessidades 234 

dos municípios, além de solicitar do COSEMS-PB o relatório do representante que foi na reunião dos grupos 235 

condutores para conhecimento dos encaminhamentos e para  subsidiar o debate da CT. Na oportunidade, a 236 

Sr.ª Rafaella, ex-coordenadora atualmente técnica no município de Rio Tinto enfatizou que esse item “d” se 237 

refere ao número de leitos novos de retaguarda da urgência e emergência, sendo quase 80% de leitos em João 238 

Pessoa,  mas o estado como executor quer receber o recurso dos hospitais do estado que executam esses 239 

serviços. A Sr.ª Soraya Galdino ressaltou:  “Ainda há muito que se avançar para além de uma decisão política 240 

para se fazer de fato a saúde pública na Paraíba e no Brasil e que por estarmos na diretoria do COSEMS-PB e 241 

no assento da CIB temos que ser imparciais e representar os 223 secretários e não apenas os municípios que 242 

somos gestores, temos essa grande responsabilidade de pensar no todo e todos temos que nos unir para 243 

fortalecer o COSEMS-PB e os municípios frente a tomada de decisões em busca de melhorias para a gestão em 244 

saúde na Paraíba.” Finalizou e seguiu para a discussão do ítem e) Deliberar para a Pauta da CIB, aprovar 245 

reenvio da Tabela (anexo do Plano da RUE) referente aos serviços da Rede de Urgência e Emergência - GEAS. 246 

Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que 247 

se trata de processo, solicitando do Ministério da Saúde, através do Ofício nº. 375 GS/SAS, que solicita reenvio 248 

de planilhas que reapresentem detalhadamente com o formato incluindo as unidades contempladas e 249 

unidades a serem remanejados os recursos da RUE. A área técnica solicita apreciação da CIB, para aprovação 250 

da tabela apresentada como se encontra a rede hoje, não envolve recurso. O Sr. Wellington Oliveira enfatizou 251 

novamente que esse item de pauta também não passou na reunião do grupo condutor realizada no dia 21 de 252 

fevereiro em que esteve presente. A Sr.ª Soraya Galdino ressaltou que caso a área técnica comprovasse que 253 

seria apenas uma planilha com a formatação alterada seria preciso esclarecer melhor ao Ministério da Saúde, 254 

esse item poderá ser APROVADO para pauta da CIB, mas se não for, ele será RETIRADO de pauta. f) Deliberar 255 

para a pauta da CIB, aprovar o Plano da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Décima Quarta 256 

Região de Saúde – Comissão Intergestores Regional – CIR do Vale do Mamanguape - GEAS.  Decisão: 257 

DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de 258 

processo, solicitando a  aprovação do Plano da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Décima Quarta 259 

Região de Saúde – Comissão Intergestores Regional – CIR do Vale do Mamanguape. g) Deliberar para a pauta 260 

da CIB, aprovar a inclusão no Plano da RAPS da 10ª Região de Saúde de 01 CAPS Tipo I no município de 261 

Lastro, para atender Vieirópolis, Santa Cruz e São Francisco - GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e 262 

APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando 263 

a aprovação inclusão no Plano da RAPS da 10ª Região de Saúde de 01 CAPS Tipo I no município de Lastro, que 264 

atenderá também a Vieirópolis, Santa Cruz e São Francisco. h) Deliberar para a pauta da CIB, aprovar a 265 

habilitação do CAPS I de Aguiar, para atender também Igaracy - GEAS. Decisão: DELIBERADO pela CT e 266 

APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando 267 

a habilitação do CAPS I de Aguiar, para atender também Igaracy. i) Deliberar para a pauta da CIB, aprovar o 268 



remanejamento das referências ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade da Programação 269 

Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde, de dois a mais municípios de uma mesma Região de Saúde 270 

para um mesmo município executor - GEPLAN. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia 271 

do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a aprovação do 272 

remanejamento das referências ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade da Programação 273 

Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde, de dois a mais municípios de uma mesma Região de Saúde para 274 

um mesmo município executor. Considerando a necessidade em dar celeridade aos processos de solicitação de 275 

remanejamento de procedimentos, a área técnica apresentou uma minuta de Resolução CIB para que tais 276 

solicitações sejam por região de saúde. Recomendamos que seja apresentado pelo Planejamento da SES/PB 277 

um modelo de planilha padronizada para solicitação dos referidos remanejamentos. A Sr.ª Soraya Galdino 278 

destacou que esse ponto foi amplamente debatido com a SES e os municípios nas reuniões do PCEP para dar 279 

celeridade ao remanejamento de PPI pontual, facilitando aos municípios. j) Deliberar para a Pauta da CIB, 280 

aprovar a habilitação de 10 leitos de UTI adulto, tipo II do Hospital Geral de Mamanguape, CNES 7666772 - 281 

GERAV. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de 282 

modo que se trata de processo, solicitando a habilitação de 10 leitos de UTI adulto, tipo II do Hospital Geral de 283 

Mamanguape, CNES 7666772. Os leitos que tratam este processo estão contemplados no Plano da Rede de 284 

Urgência e Emergência da 1ª Macrorregião de Saúde. A área técnica reforça a necessidade de constar como 285 

anexo da Resolução CIB, o impacto financeiro. Portanto, falta definir no processo quem financiará esses leitos, 286 

pois o estado estava aguardando receber esse recurso que está condicionado para pactuação. k) Deliberar 287 

para a Pauta da CIB, aprovar a habilitação do Hospital de Urgência e Emergência Senador Humberto Lucena, 288 

CNES 9593262, Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidentes Vascular Cerebral (AVC), 289 

tipo II com 10 em leitos de Atendimento em Pacientes com AVC - GERAV. Decisão: DELIBERADO pela CT e 290 

APROVADO pela Assembleia do COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando 291 

a habilitação do Hospital de Urgência e Emergência Senador Humberto Lucena, CNES 9593262, Centro de 292 

Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidentes Vascular Cerebral (AVC), tipo II, com 10 leitos de 293 

Atendimento em Pacientes com AVC. A área técnica reforça a necessidade de constar como anexo da 294 

Resolução CIB, o impacto financeiro e já tem o recurso garantido para o estado. l) Deliberar para a Pauta da 295 

CIB, aprovar a habilitação definitiva da Clínica Dom Rodrigo, CNES 2755483, como centro de referência em 296 

alta complexidade cardiovascular - GERAV. Decisão: DELIBERADO pela CT e APROVADO pela Assembleia do 297 

COSEMS-PB para pauta da CIB, de modo que se trata de processo, solicitando a habilitação definitiva da Clínica 298 

Dom Rodrigo, CNES 2755483, como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular. Considerando 299 

publicação da Portaria SAS/MS nº. 484/2017, que exclui o inciso I do §2º do art. 1º da Portaria SAS/MS nº 300 

210/2004, que exigia ser Hospital de Ensino, certificado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, de 301 

acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1000, de 15 de abril de 2004. Considerando que a Clínica 302 

Dom Rodrigo é atualmente o único serviço no estado da Paraíba que realiza alguns procedimentos que exigem 303 

habilitação no código nº 0802 Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular. A CT ressaltou que 304 

o serviço não vem realizando procedimentos dos grupos da Tabela SUS Vascular e Endovascular exigidas nesta 305 

habilitação, realizando apenas procedimentos Cardiovasculares que exigem tal habilitação, conforme 306 

documento do Ministério da Saúde e análise de produção. A CT sugeriu que seja enviada equipe de auditoria 307 

conjunta (estado e município de João Pessoa) para avaliação de produção e visita in loco para analisar as 308 

condições técnicas exigidas para habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular, 309 

realizada antes da reunião da CIB, condicionando o relatório da auditoria a aprovação na CIB. O Sr. Adalberto 310 

Fulgêncio esclareceu que a Paraíba não tem hospital em cardiologia, o HU não é, só o Dom Rodrigo é que é 311 

habilitado para referência para atendimento em cardiologia, contratualizado com João Pessoa e solicita que 312 

seja aprovado esse item, pois se faz necessário essa aprovação como ponto de decisão de política de saúde, 313 

pois se não tiver hoje o Dom Rodrigo e o Monte Sinai não haverá atendimento de referência para os 314 

municípios. Ainda seguindo a pauta, a Sr.ª Soraya Galdino passou ao ITEM d) Apresentação dos grupos dos 315 

trabalho do COSEMS-PB, e discorreu sobre o Projeto Apoiador que a Paraíba já possuía tendo o CONASEMS  316 

apoiado e acrescentado mais duas apoiadoras regionais. Ato contínuo foi apresentado as seis apoiadoras 317 

regionais por macro, Eugênia, Wilma, Polly, Harlanne, Michele, Lúcia Leal e o Coordenador Estadual. A Sr.ª 318 

Soraya Galdino  enfatizou que os gestores possam explorar e buscar ainda mais o suporte das apoiadoras 319 

regionais, para assim buscar informações e respaldo técnico para a gestão em saúde. A Srª Soraya Galdino 320 

explicou ainda que incialmente a coordenação das apoiadoras seria feita pela assessoria técnica do COSEMS-321 

PB, contudo devido as funções já acumuladas por eles, achou por bem indicar Adriano Abucater. O Adriano 322 

Abucater já foi apoiador do Ministério na Paraíba e atualmente é o coordenador das apoiadoras. Todos os 323 

apoiadores receberão uma bolsa por parte do Hospital Alemão e Conasems, não havendo mais custos pelo 324 



COSEMS-PB. Na oportunidade, passou a palavra ao Sr. Adriano Abucater que enalteceu a importância do 325 

apoio institucional, a fim de fortalecer a gestão municipal em saúde. A Sr.ª Soraya Galdino pediu autorização a 326 

todos da plenária, que em virtude do avançar do horário e grandes debates na reunião, que esse item d) 327 

pudesse ser encaminhado os relatórios dos representantes dos grupos e das referidas reuniões aos e-mails de 328 

quem solicitar, considerando que Wellington já mencionou os itens debatidos na reunião da RUE que esteve 329 

presente e apenas a Sr.ª Amanda Moreira, Secretária Municipal de Saúde de Cruz do Espírito Santo fez uma 330 

solicitação  de que os municípios respondessem em 2016 um questionário sobre a linha de obesidade e 331 

sugeriu que o COSEMS-PB fizesse um link para enviar aos e-mails dos gestores para análise do grupo condutor 332 

e repassará o resultado a todos os gestores. Sobre a Reunião do CONASEMS e CIT, a Sr.ª Soraya Galdino frisou 333 

que o prazo do SISMOB foi prorrogado até 08 de abril e que não precisava necessariamente de resolução da 334 

CIB e, o CONASEMS ficou de resolver e retirar os entraves como colocar um carro que poderá ter depreciado 335 

após três anos de uso e, o RENAME já possui uma minuta de portaria que está incluindo medicamentos de alto 336 

custo diferente do que já temos na lista do RENAME e estamos contra, pois aumentará o custo pelos 337 

municípios, e vai acabar o sistema de Farmácia Popular porque o CONASEMS já avaliou que o valor que o 338 

Ministério da Saúde disponibiliza em torno de cem milhões de reais, mas que de fato ela não funciona para a 339 

população, e funciona mais como uma ação da gestão e a ideia é redirecionar esse valor para incrementar o 340 

valor para a farmácia básica dos municípios.  Ainda, a transição para o caixa único deve demorar ainda um ano 341 

e na próxima assembléia do COSEMS-PB poderemos explicar melhor como será o funcionamento desse caixa. 342 

Na oportunidade, a Sr.ª Soraya Galdino comunicou que solicitou um orçamento a Classic agência de turismo 343 

para repassar aos gestores que possam custear sua participação no 5° Congresso de Secretarias Municipais de 344 

Saúde do Norte e Nordeste que será realizado em Porto Seguro na Bahia, já que o COSEMS-PB não custeia 345 

para nenhum gestor esse congresso, pois já que irá custear as despesas de passagens, hospedagem com café 346 

da manhã,  jantar e translado de todos os representantes dos 223 municípios adimplentes com a contribuição 347 

institucional do COSEMS-PB que será realizada de 12 a 15 de julho em Brasília. Passando ao ITEM e) Resposta 348 

a Consulta ao TC do Estado sobre o Documento TC nº 08991/17 Gestão dos recursos do SUS pelos 349 

municípios, passou a palavra a Assessoria Jurídica em nome da Sr.ª Ana Carolina que apresentou a mais nova 350 

assessora jurídica contratada, a Sr.ª Patrícia Ferreira que substituiu Joselisses Abel que fora selecionada para 351 

ser Assessora Jurídica do Conasems. As mesmas relataram que o TCE respondeu ao primeiro oficio  de forma 352 

superficial, tendo as mesmas ido pessoalmente falar com o Presidente do TCE que repassou a consulta para 353 

seus assessores que responderam ao segundo oficio de forma objetiva, afirmando apenas que seria possível o 354 

pagamento com recurso próprio, sendo vedado com recurso federal, devendo o gestor ser respaldado pelo 355 

Conselho de Saúde. Reiterou ainda que fosse feito credenciamento via chamada pública, contratando os 356 

credenciados por inexigibilidade de licitação e que fosse  apresentado sempre a Nota Fiscal do serviço 357 

contratado. Ato contínuo, a Sr.ª Soraya Galdino sugere que o COSEMS-PB possa apresentar uma tabela de 358 

complementação segundo a realidade da Paraíba, bem como possa pactuar em CIB para respaldo dos gestores 359 

municipais, além de que os gestores de João Pessoa e Campina Grande devem sentar para renegociar os 360 

valores com os serviços privados contratados, pois o Rio Grande do Norte e Pernambuco não pagam tabela 361 

complementar do SUS. A Sr.ª Soraya Galdino afirmou que  iria solicitar ao CONASEMS  respaldo jurídico no 362 

caso de pagamento de tabela complementar , bem como iria buscar saber  desses estados como eles faziam 363 

para não comprar esses serviços com valor adicional. O Sr. Adalberto Fulgêncio e Srª Luzia Marinho relataram 364 

que pela tabela do SUS não contempla todos os procedimentos solicitados pelos profissionais dos serviços de 365 

saúde da Paraíba, além de que o valor é defasado e tem que se pagar de forma complementar aos serviços 366 

privados de saúde contratados. Assim, seguiu para os INFORMES: 1. Bloqueios de Recursos Financeiro pelo MS 367 

e pela Controladoria-Geral da União, da Rede de Urgência e Emergência e Atenção Básica; 2. Relação de 368 

documentos e Fluxo para solicitação dos incentivos financeiros em virtude de Implantação e ou Ampliação de 369 

novas equipes do Saúde da família, Equipe Saude Bucal e ACS (Formulário); 3. Publicação Portarias: a) Portaria 370 

292, de 27 de janeiro de 2017: Restabelece a transferência de recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância 371 

em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde dos 372 

Municípios que regularizaram a alimentação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) município 373 

comtemplado Monteiro; b) Portaria N° 591, de 23 de FEVEREIRO de 2017: Restabelece a transferência de 374 

recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Vigilância em Saúde, a Municípios 375 

desbloqueados da Portaria n° 115/MS/MS, de 17 de janeiros de 2017. Contemplados na Paraíba: Arara , Vista 376 

Serrana, Nazarezinho, Poço de José de Moura, Rio Tinto, Joca Claudino. c) PORTARIA Nº 783, de 15 de MARÇO 377 

de 2017: Restabelece a transferência de recurso financeiros do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco 378 

de Vigilância de Saúde, a Municípios desbloqueados da Portaria nº 2.251/GM/MS, de 3 de novembro de 2016, 379 

Contemplados na Paraíba: Santa Helena. d) PORTARIA Nº 785, de 15 de MARÇO DE 2017: Restabelece a 380 



transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Vigilância em Saúde, 381 

a Municípios desbloqueados da Portaria nº 115/GM/MS, de 17 de janeiro de 2017. Contemplados na Paraíba: 382 

Capim. Sem mais, foram feitos os agradecimentos, reforçado o convite para a reunião da CIB-PB às 14h, no 383 

mesmo local e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que se encerrasse a assembleia às 384 

13:10h. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. João Pessoa/PB, 03 de abril de 2017. 385 
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