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Ao décimo primeiro dia do mês de agostodo ano de dois mil e vinte, às catorze 1 

horas e vinte e cinco minutos, deu-se por iniciada, na sala de reunião do Centro 2 

de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador(CEREST-PB), a 3 

ducentésima setuagésimoreunião ordinária. Constatando a existência de 4 

quórum legal, o presidente Antônio Eduardo Cunha deu início a reunião abrindo 5 

espaço para os informes.O conselheiro Hercules se inscreveu para informar a 6 

ausência do conselheiro Ibér. Câmara, que está com suspeita de Covid. Na 7 

sequência, o conselheiro Jamacyr Mendes fez informe para comunicar a 8 

ausência do conselheiro Luciano. A conselheira Severina, informou que o 9 

Hospital Clementino Fraga está com a falta de medicamentos para os 10 

pacientes de hanseníase.A conselheira Valeria, complementou o informe de 11 

Severina, informando sobre o tratamento básico que está em falta no hospital 12 

de referência do estado e está trazendo consequências para os pacientes. A 13 

conselheira Erica Simone, informou a conclusão de alguns cursos e 14 

capacitação, que foram realizados na UFPB, sobre o SUS e a Covid, sobre a 15 

questão do direito a saúde, a Covid e a situação da pandemia em grupos de 16 

populações mais vulneráveis. Também comunicou a conclusão do curso de 17 

formação do Sistema GRADE, que avalia a tecnologia de saúde, pelo Hospital 18 

Alemão Oswaldo Cruz. A conselheira Carine, informou que a superintendência 19 

do Ministério da Saúde emitiu o boletim com informações mais detalhadas 20 

sobre o monitoramento dos instrumentos de planejamento, também contém um 21 

FAQ, uma parte de perguntas e respostas sobre as dúvidas mais frequentes 22 

encaminhadas. O conselheiro Pedro Paulo, demostrou a preocupação 23 

emquestão ao índice de morte por Covid na Paraíba. Reiterou que o índice 24 

está aumentando cada vez mais, pela a falta de preocupação da população. Na 25 

sequência, Renata Nobrega comentou sobre a preocupação da Secretaria de 26 

Estado da Saúde sobre a questão do panorama da pandemia para o plano de 27 

retomada, em seguida ela fez apresentação sobre a situação dos 28 

hospitais.Então comunicou articulação, com Secretaria de Educação através da 29 

FAPESQ para a realização de pesquisa sobre a situação do Covid. A partir 30 



 

desses dados reais de análise socioeconômica da doença no estado da 31 

Paraíba, será realizado um planejamento, dentro de um monitoramento da 32 

situação epidemiológica para o retorno das escolas em segurança Deu ciência 33 

da situação da COVID19 com 90.366 casos e 2023 óbitos. Informou então a 34 

portaria 1812 de 22.07.2020do Ministério da Saúdeno sentido do fortalecimento 35 

da regionalização, dando prazo de 40 dias para a elaboração do projeto, pediu 36 

em seguida a indicação de um representante do conselho. Ressaltou a 37 

existência a síndrome sistêmica, que está acontecendo nas crianças com 38 

Covid, cinco casos registrados no HospitalArlinda Marques, Em seguida, o 39 

conselheiro Marcelo Melo registrou a presença do doutor Francisco, 40 

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde da Paraíba que inclusive 41 

será o substituto do Conselheiro Nilfran no Conselho Estadual de Saúde. 42 

Dando continuidade, informou que a Controladoria Geral da União do Estado 43 

da Paraíba encaminhou aos 223 prefeitos do estado da Paraíba um ofício 44 

circular, recomendando a todos os prefeitos dos municípios da Paraíba que 45 

criem instrumentos que deem transparências aos recursos da Covid 19, 46 

encaminhados do governo federal.Então, o presidente deu sequência à reunião 47 

para o primeiro ponto de pauta, com a apresentação da pactuação de 2020. 48 

Dando sequência, o presidente passou a palavra a Secretária de 49 

Saúde,Renata Nobrega, fez o comentário sobre os indicadores de 50 

monitoramento, referente a pactuação Inter federativa.Comentando que a taxa 51 

de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das quatro principais 52 

causas de doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças 53 

respiratórias crônicas. Temos a meta de 270 a cada 100.000 habitantes. O 54 

presidente então passou a palavra ao conselheiro Marcelo Melo, que comentou 55 

sobre o acesso ao sistema DIGSUS e o erro que vem acontecendo no sistema 56 

nas referências dos indicadores da série histórica,que é a oportunidade dos 57 

conselheiros ter a condição de verificar as ações do estado, da saúde, a sua 58 

evolução ou regressão. Marcelo ressaltou que os dois instrumentos de gestão, 59 

que é o Plano Estadual de Saúde e a Programação Anual de Saúde, não estão 60 

disponíveis para fazer a deliberação, ou a transmissão, por meio eletrônicoe 61 

sim, por meio físico. Já o RDQAs e o RAG, bem como a pactuação, podem ser 62 

acessados via sistema e apreciá-los fazendo as considerações ponto a ponto, 63 

que não é o caso da PES E PAS. Então a Conselheira Carine, explicou a 64 



 

ausência em relação a série histórica da pactuação e a ficha de qualificação 65 

dos indicadores, queestão em processo de alteração no sistema. Eliane em 66 

seguida comentou, em relação do sistema DIGISUS, plano de saúde e de 67 

programação anual de saúde, explicando que o DIGISUS é um sistema para a 68 

construção dos relatórios quadrimestrais, relatório anual de gestão e a 69 

pactuação Interfederativa. Os planos e a programação irão continuar sendo 70 

elaborados em meio físico, mandados para o Conselho em meio físico, para 71 

aprovação pelo pleno, sendo então possível o próprio Conselho visualizar o 72 

plano todo dentro do DIGISUS, porque ele vai estar em anexo ao sistema, 73 

como também a própria programação. Pois o DIGISUS foi construído para os 74 

relatórios quadrimestrais, anuais. O Conselheiros Marcelo melo, disse que o 75 

Conselho Estadual de Saúde cumpriu a sua atribuição, alimentando a 76 

pactuação 2018 e 2019, compromisso firmado desse conselho com a 77 

gestão,realizando,o encaminhamento para que se possível a gestão 78 

alimentasse o RAG 2019 que foi disponibilizado a este conselho, de forma 79 

física e pudéssemos apreciá-lo a partir do próprio sistema. Com a palavra, a 80 

senhora Eliane comentou, que esses instrumentos, os relatórios quadrimestrais 81 

e o relatório, foram disponibilizados em meio físico para não perder prazo, 82 

sendo disponibilizados no DIGSUS, depois que o Conselho finalizou 2018 e 83 

2019 da pactuação, já podendo atualizar no DIGSUS os relatórios 84 

quadrimestrais de 2018, relatório anual de gestão de 2018 e 2019. Porque 85 

embora estejam já todos aprovados, temos que alimentar e atualizar o sistema. 86 

Marcelo sugeriu que a Secretaria de Estado, bem como os municípios, 87 

adotassem como estratégia a questão da vacinação como foi feito em relação 88 

H1N1, Através de drive thru, informando que o conselho tem papel relevante 89 

junto a gestão, de criar estratégias para as crianças não fiquem sem a 90 

cobertura vacinal. Na sequência o presidente passou a palavra para o 91 

Conselheiro Jamacyr, que informou queo município de Santa Rita, conseguiu 92 

vacinar 80% da população idosa com os agentes de saúde, junto com os 93 

profissionais de saúde, vacinando na própria residência. Com a palavra, a 94 

senhora Eliane, comentando sobre a leitura do Conselheiro Marcelo, sobre a 95 

comparação das metas de 2019 com as metas de 2020. Adiantando que o 96 

primeiro indicador é um indicador de redução,trabalhando com a meta que foi 97 

pactuada em 2019 e diminuir em 2020. Em seguida o presidente Antônio 98 



 

Eduardo, quea pactuação é uma intenção do que pretende se consegui e 99 

colocou em votação.Com a palavra Marcelo falou“eu voto favorável, seguindo 100 

orientação da minha entidade.Sendo então aprovado por unanimidade.Dando 101 

sequência areunião, próximo ponto de pauta a aprovação das atas de número 102 

264 ordinária e 130 extraordinária. Foram aprovadas por unanimidade.Então o 103 

presidente colocou em votação o ajuste do Plano Estadual de Saúde de 2020, 104 

2023 em frente ao plano de contingenciamento à Covid 19,que foi apresentado 105 

na última reunião onde todos os conselheiros tomaram conhecimento. A 106 

conselheira Carine então parabenizou a gestão e se absteve nessa questão. 107 

Após apreciação e votação as adequação o Estadual de Saúde para 108 

adequação a pandemia do COVID19 sendo aprovado por unanimidade. O PAS 109 

de 2020, frente ao Plano de Contingências, disponibilizado para todos os 110 

conselheiros para o conhecimento,foi colocado em votação sentoentão 111 

aprovado por unanimidade.Na sequência, o presidente deu prosseguimento a 112 

reunião colocando em pauta os assuntos administrativos. Em relação aos 113 

Conselho Municipais, que estão com as leis desatualizadas, em relação as 114 

exigências atuais, que vem sendo apresentadas pelo Conselho Nacional de 115 

Saúde,foi desenvolvido uma proposta para fornecer aos municípios um modelo 116 

de lei único, possibilitar para que ele se adeque modelo que está contemplando 117 

todas as exigências da formação dos Conselhos Municipais de Saúde. Com 118 

problema da pandemia, como existe Conselho que está vencendo o mandato e 119 

sem renovação, devemos criar uma resolução que possibilite aos Conselhos 120 

Municipais de Saúde, prorrogar o mandato.O conselheiro Jamacyr, expressou 121 

que os municípios estão em desconformidade com a nova legislação". O 122 

conselheiro Marcelo Melo, comentou sobre a preocupação do Conselheiro 123 

Jamacyr, nas questões do conselho não ter um modelo de auto ajuda para os 124 

Conselhos municipais para a elaborações de Lei, porque existe conselhos 125 

municipais que não dispôe do assessoramento jurídico. Resolvemos, a partir 126 

da Lei 8142, a Lei Complementar 141 e outras leis, Lei 8080 e a Resolução 127 

453, criar um modelo, para ser disponibilizados para os conselhos municipais, 128 

com o assessoramento dos Conselheiros Estaduais, no sentido de modernizar 129 

Lei Municipal e adequar a legislação do Sistema Único de Saúde e da instância 130 

de controle social. O Presidente comentou, que a opção por quatro anos foi em 131 

função de que, se for três anos, como o Conselho Nacional está 132 



 

recomendando, vai coincidir em um mandato futuro com o ano da eleição 133 

municipal. O Conselho tem que ter uma estabilidade funcional e que não pode 134 

ser mudado no ano eleitoral. E nada mais havendo a tratar, o presidente deu 135 

por encerrada a sessão, que, depois de lida e aprovada, será assinada por 136 

mim, Edilson Fernandes de Lima que transcrevi a presente ATA, e pelos 137 

demais presentes. 138 

João Pessoa (PB), 24 de agosto de 2020.  139 
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