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Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, CNPJ 06 960 
018/0001-11 sito à Rua Joel Dibo, 267, 2º andar, centro, CEP 79 002-060, Campo 
Grande/MS, fundado em 20/08/2004 registrado no livro a-11 sob o número 264.944. 
 
Ata da Reunião 149 (centésima quadragésima nona) 
 
Aos 19 dias do mês de Setembro de dois mil e dezenove, às 15 horas e vinte minutos, 1 
no Auditório da Escola de Saúde Pública – SES/MS situado na Av. Senador Filinto 2 
Muller, 1480 em Campo Grande – MS, por convocação do COSEMS/MS reuniu-se 35 3 
Secretários Municipais de Saúde, conforme registro nas folhas 37 e 38 do livro de 4 
presença, sendo a reunião presidida pelo Sra. Patrícia Marques Magalhães, 1ª 5 
Secretária do COSEMS/MS. Iniciou-se com a Sra. Patrícia Marques dando as boas 6 
vindas a todos, com aprovação da Ata de nº 148 e aprovação da pauta desta reunião 7 
de nº 149: 1. Pactuações: 1.1 Protocolos da Regulação da Assistência. 2. 8 
Apresentação e debates: Aumento da Incidência de Autismo na Atualidade. Informes: 9 
não houve pauta. Nos informes foram solicitadas as seguintes inclusões: 3.1 10 
SargSUS. 3.2 Projeto de Transporte Fora do Domicilio Intermunicipal do município de 11 
Douradina. 3.3 Casa da Saúde. 3.4 Lista de serviços prestados pela município de 12 
Dourados. 3.5 Retorno de e-mails enviados pelo COSEMS/MS aos municípios. 3.6 13 
Reunião do CONDISI/MS. 3.7 Substituição de membro da Diretoria. Foi iniciada a 14 
pauta com a antecipação do item 2.1, apresentado pela Dra. Alinne Murakami 15 
Guadalupe Salomão. A mesma diz que sobre um novo olhar ao Autismo. Diz que 01 16 
em cada 68 crianças são autistas. Diz sobre os distúrbios e possíveis causa e 17 
apresenta sobre os 02 tipos de autismo (Genético e Ambiental), bem como do papel 18 
da nutrição no tratamento. O item 1.1 não foi apresenta, uma vez que o Sr. Ed Carlos 19 
da Coordenadoria Estadual de Regulação, após estar presente ao início da reunião se 20 
ausentou e não participou, portanto o item foi retirado de pauta. No item 3.1 a Sra. Ana 21 
Paula Araújo, Apoiadora Regional do COSEMS/MS, diz sobre o Grupo de Trabalho no 22 
SargSUS e mostra a cronologia das reuniões: Apresentação das pendências dos 23 
municípios e proposta de criação do GT em CIB (16/08/2019); Reunião prévia para 24 
organização do Grupo (SES, MS e COSEMS). (30/08/2019); 1ª Reunião do GT. 25 
(19/09/2019). Diz sobre a organização dos trabalhos e priorização dos municípios com 26 
status “Sem informação” e “Solicitado ajuste”. Diz sobre a Divisão dos municípios com 27 
status “Sem informação” e “Solicitado ajuste” que serão orientados pela SES, 28 
Ministério da Saúde e COSEMS/MS. Pela SES/MS: Água Clara, Anastácio, Aparecida 29 
do Taboado, Bandeirantes, Batayporã, Bonito, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Coxim 30 
e Deodápolis. Pelo COSEMS/MS: Eldorado, Figueirão, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, 31 
Japorã, Jaraguari, Juti, Mundo Novo e Paraíso das Águas. Pelo Ministério da Saúde: 32 
Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sete 33 
Quedas, Sonora, Terenos e Vicentina. Diz sobre construção de questionário 34 
diagnóstico para que os Núcleos Regionais da SES realizassem contato com os 35 
municípios que possuem RAG com status “Em apreciação pelo Conselho de Saúde”. 36 
Mostra a divisão dos NRS entre SES, MS e COSEMS para apoio. SE/MS: Campo 37 
Grande, Jardim, Naviraí e Três Lagoas. COSEMS/MS: Aquidauana, Coxim e 38 
Paranaíba. Ministério da Saúde: Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã. Diz sobre 39 
Principais dificuldades apresentadas pelos Conselhos de Saúde são relacionados ao 40 
acesso (cadastro/senha) e operacionalização do Sistema. E que GT padronizará fluxo 41 
de cadastro e passo a passo do sistema para que os NRS possam apoiar os 42 
Conselhos de Saúde. No item 3.2 a Secretária de Saúde de Douradina Apresentou o 43 
Projeto de Transporte fora do Domicílio intermunicipal e solicita ao COSEMS/MS que o 44 
mesmo seja incluído na pauta da reunião da CIB. No item 3.3 a Secretária de 45 
Angélica, Sra. Francielli diz que a Casa da Saúde/SES continua com a falta de vários 46 
medicamentos e diz que neste mês quando foi retirar os medicamentos destinados a 47 
pacientes de Angélica, constatou-se a falta de 18 itens da relação. Solicita que o 48 
COSEMS/MS inclua problema na pauta da CIB, solicitando um esclarecimento. No 49 
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item 3.4 foi solicitado pela Secretária de Vicentina, Josiane, que o Município de 50 
Dourados apresente uma relação com os prestadores de serviços contratados, bem 51 
como daqueles que não estão realizando os exames e atendimentos por não haver 52 
contrato de serviço. Diz existir esta necessidade, pois os municípios da região de 53 
Dourados necessita justificar a não realização dos atendimentos para um ter um maior 54 
respaldo dos municípios quando questionados. A Sra. Adriana, Secretária de Costa 55 
Rica, diz que ela esta participando das reuniões do PAMAQ e que a Sra. Evanir, 56 
repassou que o Município de Dourados não está participando das reuniões onde está 57 
ocorrendo a avalição da PPI. Diz que atualmente o valor repassado para PPI é de 54 58 
milhões de reais. E lembra sobre a importância de um bom levantamento das 59 
capacidades instaladas nos municípios para sabermos o que os mesmos podem 60 
ofertar. A Sra. Francielli, Secretária de Angélica, diz da importância da Secretária de 61 
Dourados participar da reuniões, uma vez que 33 municípios de Dourados com sede 62 
de Região de Saúde. A Sra. Patrícia Marques diz que irá levar o assunto a Diretoria 63 
para que o COSEMS/MS possa mostrar à importância da participação da Secretária 64 
de Dourados estar presente as reuniões. No item 3.5 o Sr. Júlio, Secretário Executivo 65 
do COSEMS/MS diz das reclamações de vários munícipios quanto ao recebimento de 66 
e-mails enviados pelo COSEMS/MS. Diz que vai enviar na segunda feira, dia 25/09, e-67 
mail a todos os municípios e solicita que seja confirmado o recebimento ou não. Diz 68 
que os que não confirmarem serão contatos por telefone. No item 3.6 a Sra. Patrícia 69 
Marques diz da necessidade de indicação de representantes do COSEMS/MS no 70 
CONDISI e fala que deverá ser indicado um representante para reunião norte e sul do 71 
território indígena em nosso Estado. Solicita que as micro das regiões façam esta 72 
indicação. No item 3.6 a Sra. Patrícia Marques fala saída do Sr. Wilson Braga da 73 
presidência do COSEMS/MS, devido a sua exoneração da função de Secretário de 74 
Saúde de Miranda. Diz que conforme o Estatuto o vice-presidente assume a 75 
presidência.  Diz que a diretoria deveria ter-se reunido no período matutino de hoje 76 
(19/09) para indicar um novo vice e que devido a agendas anteriores da maioria dos 77 
integrantes não foi possível trazer está indicação para esta reunião. Diz que na 78 
próxima reunião este nome deverá ser apresentado para homologação dos 79 
Secretários. Nada mais havendo a ser discutida, a reunião foi encerrada e esta Ata 80 
Lavrada vai assinada por mim, Júlio Maria da Silva, Secretário Executivo do 81 
COSEMS/MS, sendo que os demais membros registram presença em livro Ata 82 
próprio. 83 


