
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOSSEGO - PB. No dia vinte e três de março 
de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, na Sala dos 
Conselhos, situada na Rua Horácio Ferreira, 167 – Centro – Sossego. 
Reuniram-se os membros do Conselho, após constatar quórum regulamentar 
a Sra. Presidente Rute Queiroz, iniciou a reunião com os conselheiros 
presentes:  REPRESENTANTES DO GOVERNO/ PRESTADORES DE SERVIÇO 

CONVENIADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): PODER EXECUTIVO – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VANUSA DA PAZ MEDEIROS,  PODER 
EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LUIS GILMAR 
OLIVEIRA LIMA, REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE: RUTE 
QUEIROZ DE ARAÚJO,  E GEDEUMAN DIMAS SANTOS QUEIROZ, 
REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS: P.A. ASSENTEMENTO SANTO ANTONIO - 
CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO, IGREJA CATOLCA - EDUARDO VIEIRA DA 

SILVA E IGREJAS EVANGÉLICAS: SEVERINO BERNARDO, também estavam 
presente o Sr. VANAILSON GOMES DOS SANTOS – SUPLENTE DOS 

TRABALHADORES DE SAÚDE, LAUDECI FERREIRA DOS SANTOS RAMOS – 

SUPLENTE DA IGREJA CATOLICA.  Em seguida a Presidente, observou a 
ausência do primeiro Secretário Manoel Tavares, e pediu que o segundo 
Secretário Severino Bernardo, secretariasse os trabalhos do dia, ficando 
aceita pelos presentes as justificativas dos faltosos,  e na sequencia 
procedeu a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada pelos membros 
presentes e passou para a pauta do dia “INFORMES E APRESENTAÇÃO 
PROJETO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA 
SAÚDE - PCCRS”.  Dando continuidade  a Presidente perguntou se algum 
dos presentes tinha algum informe, o Conselheiro Severino, Informou que, no 
mês de abril especificamente entre os dia 03 a 07 acontecerá nas escolas 
Municipais e Estadual, os trabalhos ligados ao Programa Saúde na Escola – 
PSE, onde as equipes de saúde da família estarão realizando as atividades 
previstas na portaria do ano em curso, que é ainda sobre as doenças 
causados pelo mosquito da dengue. Terminados os informes, foi iniciado a 
apresentação do Projeto do PCCR, o qual foram mostrados ponto a ponto e 
onde estaria os problemas, que é no financeiro, foi colocado a titulo de 
sugestão pela área técnica da saúde a formação de uma comissão mista de 
constituição e justiça do conselho com membros do Poder Legislativo, onde 
se poderia ter uma melhor analise do projeto,  nesse momento o conselheiro 
Eduardo Vieira, pediu um espaço,  e explanou sobre a importância do plano 
para os servidores da saúde, pois já tinha visto em meados de dois mil e dez, 
onde fez parte da então formada comissão para analise do primeiro plano de 
remuneração do magistério público em Sossego, e disse que foi um avanço 
grande na educação do município de Sossego, até então não se tinha 
valorizado a classe dos profissionais da educação, e que esse projeto é um 
marco na região para nossa saúde, depois o técnico terminou a apresentação 
do projeto com esboço do que seria a classificação dos níveis por área na 
saúde, e agradeceu a todos os presentes, ficando a disposição para dirimir 
qualquer dúvida. Não houve mais uso da tribuna e a Presidente, indicou os 
nomes para a Comissão de Constituição, Politicas Públicas e Justiça: 



Presidente: Rute Queiroz de Araújo, Relator: Eduardo Vieira da Silva, 
Secretário: Severino Bernardo  e  Membros: Vanusa da Paz Medeiros e  LUIS 

GILMAR OLIVEIRA LIMA, e foi solicitado como participantes dois Vereadores 
sendo um da oposição e outro da situação. Os trabalhos terminaram às onze 
horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, 
Severino Bernardo, a presente Ata, assinada por todos os presentes acima 
nomeados e referenciados. 


