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Ata da Reunião 117 (centésima décima sétima) 

Aos 19 dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, às 15 horas no 1 

auditório da Escola de Saúde Pública-SES/MS, na Avenida Filinto Muller, 1480 2 

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

assembleia geral ordinária 35 Secretários Municipais de Saúde, conforme 4 

registro na folha 93 do livro de presença, sendo a reunião presidida por 5 

Frederico Marcondes Neto, Presidente do COSEMS/MS. Iniciou-se a reunião 6 

com aprovação da ata da reunião 116 e pauta desta reunião de nº 117. 1. 7 

Pactuações: Reunião ordinária da CIB do mês de Dezembro. 2) Apresentações 8 

e debates: 2.1) Hospital psiquiátrico de Paranaíba. 2.2) Homologação dos 9 

novos membros do Conselho Fiscal do COSEMS/MS. 2.3) Site da SES/MS. 10 

2.4) Mais médicos. 3. Informes: 3.1) Local da realização da Reunião da CIB de 11 

Novembro. O presidente iniciou a reunião e no item 1.1 apresentou a 12 

necessidade de mudar a data das reuniões do mês de Dezembro. Devido a 13 

Caravana da Saúde/SES/MS estar em Naviraí nas datas de 03 e 04 de 14 

Dezembro, pactuou a data de 15 de Dezembro para realização das reuniões 15 

das CIR e CIB. Também ficou pactuado que neste dia 15 de Dezembro será 16 

realizado o jantar de confraternização do COSEMS/MS. No item 2.1 o Sr. 17 

Rogério Souto, Secretário Municipal de Saúde de Coxim mostrou a dificuldade 18 

que ocorre para internações psiquiátricas e de pacientes para tratamento de 19 

álcool e droga nos hospitais Nosso lar e Hospital psiquiátrico de Paranaíba. 20 

Comenta que com a mudança no convênio com o hospital de Paranaíba ficam 21 

mais difíceis as internações. O Sr. Wagner, gerente de planejamento do 22 

hospital de Paranaíba relatou que com a mudança de diretoria no hospital 23 

houve mudanças na forma de consorcio usado anteriormente, uma vez que 24 

desta maneira não se supria os custos com os pacientes. Mostrou que o 25 

hospital tem hoje um déficit de 700 mil reais. Que o hospital possui um 26 

convênio com o Estado no valor de 20 mil que ainda não foi renovado, mas que 27 

o Estado demonstra interesse em renovar e inclusive aumentar os valores. Que 28 

o hospital possui 55 leitos e destes 40 são cadastrados no SUS e que recebem 29 

R$49,70 por paciente, sendo que os hospitais gerais recebem R$188,33 por 30 

paciente em média. Relatou que o déficit mensal é de 22 mil reais. Foi 31 

pactuada a proposta onde a Câmara Técnica da CIB realizar um levantamento 32 

junto aos hospitais de Paranaíba e Nosso Lar e analisar esses dados para uma 33 

reunião com os hospitais, COSEMS/MS e SES/MS para chegar a uma 34 

definição sobre estes tratamentos de grande importância para o Estado. 35 

Também o Presidente do COSEMS/MS irá pautar este assunto na CIB. O item 36 

2.2 foi retirado de pauta por solicitação do COSEMS/MS. No item 2.3 incluído 37 

por solicitação da Secretária Municipal de Saúde de Costa Rica, Adriana Tobal, 38 

onde solicitou ao COSEMS/MS enviar ofício a SES/MS solicitando a 39 

atualização do site na área de repasses de recursos, pois na reunião de junho 40 

foi solicitado ao Diretor da DAF/SES/MS, Mauricio Rodrigues Peralta esta 41 



atualização, mas até agora sem resultados. No item 2.4 inclusão da Secretária 42 

Municipal de Saúde de Costa Rica onde relatou que está preocupada com o 43 

mais médico, uma vez que está vencendo os 03 anos do contrato com os 44 

médicos e o Ministério até agora não se manifestou sobre o problema que pode 45 

deixar vários municípios sem atendimento na Atenção Básica. O COSEMS/MS 46 

irá enviar um ofício ao Ministério da Saúde e solicitar algum técnico para falar 47 

sobre o assunto na primeira reunião de 2016. Nada mais havendo a ser 48 

discutida, a reunião foi encerrada e esta Ata Lavrada vai assinada por mim, 49 

Neiva Leite Carneiro 1ª Secretária do COSEMS/MS, sendo que os demais 50 

membros registram presença em livro Ata próprio. 51 

 52 


