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Ata da Reunião 148 (centésima quadragésima oitava) 
 
Aos 15 dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, às 15 horas e trinta minutos, no 1 
Auditório da Escola de Saúde Pública – SES/MS situado na Av. Senador Filinto Muller, 2 
1480 em Campo Grande – MS, por convocação do COSEMS/MS reuniu-se 43 3 
Secretários Municipais de Saúde, conforme registro nas folhas 36 e 37 do livro de 4 
presença, sendo a reunião presidida pelo Sr. Patrick Carvalho Derzi, 2ª Secretário do 5 
COSEMS/MS. Iniciou-se com a Sr. Patrick dando as boas vindas a todos, com 6 
aprovação da Ata de nº 147 e aprovação da pauta desta reunião de nº 148: 1. 7 
Pactuações: 1.1 Protocolos da Regulação da Assistência. 2. Apresentação e debates: 8 
2.1 Saúde Indígena no Estado. Informes: não houve pauta. Em pactuações, o item 1.1 9 
foi retirado de pauta por solicitação da Coordenadoria Estadual de Regulação da 10 
Assistência/CERA. Em apresentação e debates, o item 2.1 foi apresentado 11 
representante do COSEMS/MS no CONDISI, Secretário de Saúde de Amambai, Sr. 12 
Leonildo Acosta Martins e o mesmo diz que 32 municípios no Estado possuem 13 
população indígena e que o seu município tem 30% desta população. Diz que o 14 
Ministério Público e o Próprio Estado vêm cobrando um posicionamento destes 15 
municípios quanto aos indicadores da imunização, atendimentos da Atenção primária, 16 
vigilância, mortalidade materno infantil, saúde mental e outros. Diz que os municípios 17 
já sofrem com os atendimentos dados a população indígena na média e alta 18 
complexidade. Solicita uma maior participação do Estado na questão e solicita ao 19 
COSEMS/MS questionar ao Estado este posicionamento. Fica pactuado que o 20 
COSEMS/MS irá oficializar a SES/MS para que participe de uma discussão sobre o 21 
assunto na próxima reunião do COSEMS/MS. Nos informes foram solicitadas as 22 
inclusões: 3.1 Tele saúde; 3.2 Banco de Preços; 3.3 Aplicação de recursos de 23 
emendas parlamentares individuais, sendo que o item 3.1 foi apresentado pela 24 
Coordenadoria Estadual de Teles saúde-SES/MS a composição do Núcleo Técnico 25 
Cientifico em Mato Grosso do Sul – Programa Tele saúde Brasil Redes MS. 26 
Macrorregião de Campo Grande e Macrorregião de Corumbá, coordenadora: Ana Júlia 27 
de Emílio Barbosa; monitores: Antônia Norma Costa dos Santos, Jéssica dos Anjos 28 
Faleiros, Moisés de Souza Martins, Aline Natália Silva, Pamela Aline Miranda Teodoro 29 
e Marluci Aguilera Foss. Microrregião de Campo Grande: coordenador: Edemilson 30 
Canale; monitores: Juliana da Rocha Miranda, Rutinéia Martins Freitas e Cleonete 31 
Martins Moreno. Macrorregião de Três Lagoas: coordenador: Newton Gonçalves de 32 
Figueiredo; monitores: Lauriane Lacerda da Silva e Edivan Pedro de Oliveira. 33 
Macrorregião de Dourados: coordenadora: Idalina Cristina Ferrari; monitores: Tatiana 34 
da Silva Mayer, Méghan Mayara Rodrigues da Silva Vieira, Lidiany Doreto Cavalcanti, 35 
Joice Klunk Palucci, Flávia da Silva Iashinishi e Fredy Leandro de Carvalho Balbuena. 36 
O item 3.3 teve antecipado a apresentação, sendo que o Sr. Silvio Senhorini de Nova 37 
Andradina, diz da dúvida que existe em seu município sobre a utilização dos recursos 38 
de emendas parlamentares para pagamento de pessoal e encargos. Diz que não 39 
existe nenhum documento que afirme que se pode usar ou não e que esta 40 
preocupação existe, uma vez que os Tribunais de Contas exigem estas 41 
documentações. A Sra. Ana Paula, Apoiadora Regional do COSEMS/MS diz que 42 
apresentou na CIR de Campo Grande e na Reunião do COSEMS/MS, o Painel de 43 
Apoio ao Gestor e lá se consegue ver a tipificação das emendas. Afirma que as 44 
emendas individuais podem ser utilizadas para pagamento de pessoal. O Sr. Sílvio 45 
solicita que o COSEMS/MS emita uma nota técnica sobre o assunto e a Sra. Ana 46 
Paula diz que esta nota técnica está sendo feita e deverá ser enviada até o final mês. 47 
O Sr. Sílvio diz também da possibilidade de ser incluído nesta nota, orientação sobre a 48 
compra de medicamentos com recursos de emendas. A Sra. Michele Alves, Secretária 49 
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de São Gabriel do Oeste, diz que em seu município o jurídico e o próprio TCE orientou 50 
não utilizar os recursos de emendas na compra de medicamentos distribuídos a 51 
população, bem como para pagamento de recursos humanos. Diz que ser for insumos, 52 
pode ser utilizado. Diz também da dificuldade de se obter um documento assinado 53 
pelos órgão de controle orientação sobre o assunto. A Sra. Ana Paula diz que 54 
disponibilizará um manual detalhado, que a mesma já disponibilizou para Região de 55 
Saúde de Campo Grande, para todos os municípios.  No item 3.2 O Sr. Reinaldo 56 
Mendonça repassou algumas informações sobre a oficina ocorrida pela manhã deste 57 
dia 15 de Agosto. O mesmo apresentou algumas planilhas que não foram mostradas 58 
durante a oficina. O Sr. Júlio Maria informou como os participantes deveriam proceder 59 
para solicitar declaração de comparecimento na Oficina e sobre o apoio técnico a ser 60 
dado pelo Sr. Reinaldo Mendonça aos municípios, quanto ao Banco de Preços. Diz 61 
também que o COSEMS/MS está preparando oficinas a serem realizadas nas 62 
Microrregiões com o objetivo de capacitar os técnicos que realizam a inserção dos 63 
dados dos municípios no Banco de Preços. Nada mais havendo a ser discutida, a 64 
reunião foi encerrada e esta Ata Lavrada vai assinada por mim, Júlio Maria da Silva, 65 
Secretário Executivo do COSEMS/MS, sendo que os demais membros registram 66 
presença em livro Ata próprio. 67 


