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Ata da Reunião 114 (centésima décima quarta) 

Aos 20 dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, às 15 horas no auditório da 1 

Escola de Saúde Pública-SES/MS, na Avenida Filinto Muller, 1480 em Campo 2 

Grande/MS, conforme convocação do COSEMS/MS reuniu-se em assembleia 3 

geral ordinária 27 Secretários Municipais de Saúde, conforme registro na folha 4 

89 do livro de presença, sendo a reunião presidida por Frederico Marcondes 5 

Neto, Presidente do COSEMS/MS. Iniciou-se a reunião com aprovação da ata 6 

da reunião 113 e pauta desta reunião de nº 114 com inclusões solicitadas.  1. 7 

Pactuações: 1.1 Projeto Consultórios Itinerantes de Odontologia e Oftalmologia  8 

2. Apresentações e debates: 2.1 Recursos da Regionalização.  3. Informes: 3.1 9 

Prestação de contas do 2º trimestre de 2015. 3.2 Cies – custeio. 3.3 Grupo 10 

condutor da RUE e RAPS. 3.4 Leitura de monção de reconhecimento pela 11 

Câmara de Iguatemi. O item 1.1, apresentado pela Coordenadoria de Atenção 12 

Básica/SES/MS, o projeto Consultórios Itinerantes de Odontologia e 13 

Oftalmologia. Por solicitação do presidente do COSEMS/MS, os informes foram 14 

realizados antes da apresentação e debates. Sendo assim o item 3.1 foi 15 

apresentado pelo COSEMS/MS. A prestação de contas do COSEMS/MS 16 

referente ao 2º trimestre de 2015. Receitas: contribuições mensais 17 

R$154.243,56; rendimentos e aplicações R$3.484,07. Total: R$157.727,63. 18 

Despesas: com pessoal R$43.340,74; encargos sociais R$15.516,22; 19 

administrativa R$95.646,60; total R$154.503,56. Superávit de R$3.224,07. 20 

Saldo em 30; 06/2015: R$182.578,38. O item 3.2 apresentado pela 21 

representante do COSEMS/MS no CIES, Neiva Carneiro, onde a mesma 22 

solicita do COSEMS/MS levar o questionamento sobre quem deverá custar os 23 

representantes das CIR nos deslocamentos em dia de reunião do CIES em 24 

Campo Grande. No item 3.3 apresentado pela representante do COSEMS/MS 25 

no grupo condutor da RUE e RAPS, Adriana Tobal. A mesma questionou sobre 26 

a necessidade de aproveitar melhor as reuniões do Grupo condutor e levar em 27 

discussão assuntos como a falta de repasses dos recursos destinados a UPAS 28 

e salas de estabilizações, muitas já em funcionamento e não recebendo os 29 

repasses Federal e Estadual, bem como os leitos da RAPS que continuam sem 30 

os repasses. Foi solicitado que o COSEMS/MS enviem um documento ao 31 

CONASEMS, com cópia a todos os Secretários, e que esse documento seja 32 

levado a CIT. O item 2.1 apresentado pelo presidente do COSEMS/MS, 33 

Frederico Marcondes, falou sobre a reunião realizada com o Sr. Salim Cheade, 34 

Diretor Geral de Atenção à Saúde/SES/MS, onde foi novamente solicitado 35 

repassar os recursos da regionalização que se encontram atrasados. Afirmou 36 

que os municípios de Dourados e Jardim receberam esses recursos referentes 37 

ao período de Janeiro a maio. O Sr. Sebastião Nogueira, Secretário de Saúde 38 

de Dourados, solicitou que o COSEMS/MS tome uma posição mais firme frente 39 

a questão. Também observou que a realização da Caravana da Saúde pelo 40 

Governo Estadual não é motivo para suspensão dos repasses da 41 

regionalização. O Secretário de Juti, Alceu Adauto, aproveitou para lembrar 42 

que houve baixa frequência dos Secretários de Saúde nas reuniões da CIR e 43 



CIB, opinião esta retificada pelo Secretário de Coronel Sapucaia, Eleonor 44 

Ximenes, que confirmou a presença na última reunião da CIR de Dourado foi 45 

de apenas 06 de 33 Secretários. E esse esvaziamento da CIR dificulta as 46 

discussões e tomada de decisão pelas mesmas. Lembrou também da falta dos 47 

técnicos da SES/MS nestas mesmas reuniões. Solicitou reunião com o 48 

Ministério Público e Judiciário para mostrar aos mesmos a realidade da saúde 49 

no Estado, para evitar que por desconhecimento penalizem só os Municípios. 50 

O presidente do COSEMS/MS lembrou aos Secretários para pautarem junto 51 

aos Deputados de suas regiões o problema da suspensão dos recursos da 52 

regionalização. O Secretário de Nioaque, Claudionor Miranda, lembrou sobre 53 

as dificuldades enfrentadas pelo município de Aquidauana devido a falta do 54 

repasse dos recursos e também acha que os vereadores deveriam mobilizar-se 55 

no sentido de forçar os deputados a Cobrarem uma posição junto ao Governo. 56 

O Sr. Cleber Colleone, Secretário de Ladário também relatou que sua região se 57 

encontra com muitos problemas devido a suspensão dos recursos. A posição 58 

de todos os presentes é que se continuar assim haverá um colapso na saúde 59 

do Estado. Sendo assim a Região de Dourados solicitou que o COSEMS/MS 60 

agende uma reunião dos Secretários da região com o Governador e se 61 

possível com a presença dos prefeitos. O Sr. Sebastião Nogueira, Secretário 62 

de Dourados informou que o Hospital da vida não abre por falta de 63 

financiamento e equipamento, enquanto existe equipamentos parados em 64 

outros municípios. O presidente do COSEMS/MS disse que irá pautar na mídia 65 

as atuais dificuldades da saúde no Estado, bem como buscar parceria da 66 

ASSOMASUL para essa discussão. Também informou que neste mês de 67 

Setembro o COSEMS/MS está articulando junto a Assessoria Jurídica do 68 

CONASEMS, através de contatos entre a Secretaria Executiva do 69 

COSEMS/MS e a Sra. Fernanda Terrazas, a realização de uma oficina em 70 

Campo Grande para discussão da Lei que estabeleceu as Organizações 71 

Sociais no Estado. A Secretária Rosineide Maciel e a Secretária de Dois 72 

Irmãos, Elaine Barros relataram as dificuldades encontradas pelo Hospital de 73 

Aquidauana devido a falta dos repasses dos recursos da regionalização e que 74 

devido a essas dificuldades, o atendimento no Hospital de Aquidauana não 75 

estão ocorrendo, pois os profissionais só voltarão atender após pagamento da 76 

folha e informou ainda que o município enviou um documento ao Estado 77 

informando o problema e solicitando ajuda e não teve resposta. O Sr. Frederico 78 

irá pautar mais uma vez na CIB de 21 de Agosto. Foi realizada a leitura pela 1ª 79 

Secretária do COSEMS/MS, Neiva Leite Carneiro, por solicitação do Secretário 80 

de Saúde de Iguatemi da Moção de Reconhecimento da Câmara Municipal de 81 

Iguatemi ao Prefeito de Dourados, Murilo Zauith e ao Secretário de Saúde de 82 

Dourados, Sebastião Nogueira, ao diretor do Departamento de Gestão 83 

Estratégica do SUS/ Dourados, Ivandro Corrêa, aos Servidores Médicos e 84 

Administrativos, Câmara Técnica Hospitalar, Conselho Municipal de Saúde, e 85 

Câmara Municipal de Dourados pela implantação da Central Regional de 86 

Regulação de Leitos Hospitalares de Dourados e resolutividade nos 87 

atendimentos dos casos de urgência e emergência na Região de Saúde de 88 

Dourados. Nada mais havendo a ser discutida, a reunião foi encerrada e esta 89 

Ata Lavrada vai assinada por mim, Neiva Leite Carneiro 1ª Secretária do 90 

COSEMS/MS, sendo que os demais membros registram presença em livro Ata 91 

próprio. 92 


