
                                                     

 

Aos cinco dias do mês julho do ano de dois mil e dezoito, no Auditório da ETSUS Escola 1 

Técnica de Formação em Saúde da Prefeitura de Vitória- 3º andar situado à rua: Maria de 2 

Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 6ª Assembleia Geral 3 

Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo/COSEMS-4 

ES – às 09:00 horas. A presidente do COSEMS/ES Srª Andreia Passamani Barbosa 5 

Corteletti iniciou a assembleia apresentando os seguintes pontos de pauta: Apresentação 6 

da Programação do Plano COSEMS – 2019, 30 Anos de SUS – Luiz Carlos Reblin, 7 

Financiamento das Equipes de Atenção Básica, instituídas pela Politica Nacional da 8 

Atenção Básica – Andreia Passamani, Regionalização e Governança-Resolução CIT 37 – 9 

Dr. Francisco José Dias/SESA, Nota Técnica – Imunização, Programa Mais Médicos – 10 

Tânia Mara/SESA, Instrumentos de Gestão – PMS/PAS/RAG (SARGSUS) – Eloá 11 

Ribeiro/SESA, Indicações para representações: Conselho Estadual/ Comitê de 12 

Judicialização/Comissão do Mais Médicos e Câmara Técnica COSEMS – Regulação. A 13 

presidente do COSEMS/ES Srª Andreia Passamani Barbosa Corteletti iniciou a 14 

assembleia agradecendo a presença de todos os Gestores e perguntando se há algum 15 

Gestor novo e apresentando Silvia Renata de Oliveira Freisleben Secretária de Afonso 16 

Claudio e Claudia Teixeira Hackbart Teixeira Secretária de Cariacica e diz que este é um 17 

espaço para todos desejando-lhes boas vindas. Após Andreia passa para o primeiro 18 

ponto de pauta Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES fala a todos sobre a 19 

Programação do COSEMS/ES apara o ano de 2019 faz a leitura do plano que é aprovado 20 

por todos e aproveita para por em votação a nova logo do colegiado que depois de 21 

apreciada é aprovada. Andreia passa a palavra para Reblin Secretário de Viana que fala 22 

aos demais sobre a importância da defesa do SUS que este ano comemora 30 anos  e 23 

que devemos sempre lutar por um SUS de qualidade para todos e aproveita para 24 

parabenizar Orlei Secretário de São Roque pela aprovação no Mestrado. Após Andreia 25 

fala da reunião da CT de Atenção Básica do COSEMS onde foi discutido a PNA e diz que 26 

esta portaria esta sendo distorcida em alguns órgãos e lembra a todos que este é um 27 

recurso tripartite e devemos sempre ter a ciência que a região nordeste do Brasil vive uma 28 

realidade completamente diferente dos outros territórios brasileiros e quanto a 29 

financiamento dos agentes temos a certeza que muitos municípios não conseguiram 30 

pagar este valor por isso os COSEMS junto com o CONASEMS estão confeccionando 31 

uma nota de repudio assembleia decide assinar a nota em conjunto. Andreia aproveita 32 

para registrar a presença de Anselmo Tozzi e após passa a palavra para Dr. Francisco 33 

que fala sobre a CIT 37 que diz que vai continuar com a regionalização dos municípios 34 

dando cada vez mais autonomia aos mesmos e já disponibilizou este documento aos 35 

municípios por e-mail e vai apresentar todo material formalizado ao COSEMS/ES e as 36 

reuniões vão ser realizadas aos moldes de oficinas abrangendo as redes de atenção 37 

primária. Após Andreia passa a palavra para Tania Mara que fala sobre o curso de 38 

aperfeiçoamento que vai oferecer 40 vagas sendo 10 por região e 15 para região 39 

metropolitana aprovada por todos. Apos Andreia passa a palavra para Sandra Schimidt 40 

que agradece a parceira formada com a CT de Atenção Básica do COSEMS na discussão 41 

do sistema SISPNI e o e-SUS e precisamos pactuar apenas um, pois um sistema esta 42 

anulando o outro que causa grandes transtornos aos municípios e Estado e a proposta é 43 

aderir a sistema depois que o e-SUS e após essa adesão fazer uma nota explicando os 44 

motivos ao Ministério. Após Eloá passa o informe sobre a situação dos municípios em 45 

relação aos programas PMS/PAS e RAG e diz que vai enviar estas informações para o 46 

COSEMS repassar aos municípios e faz um lembrete sobre os prazos. Após Marfiza 47 

solicita indicações para compor o Conselho Estadual de Saúde: Marcio Clayton Silva 48 

Secretário de Guaçuí (titular) Vanessa Leocádio Adami secretária de Iúna (suplente) 49 

Comitê de Judicialização José Maria Justo Secretário de Jeronimo Monteiro e Comissão 50 



                                                     

 

do Programa Mais Médicos. Após Marfiza faz a apresentação das contas do COSEMS 51 

para o 1º Quadrimestre de 2018 aprovado por todos. E sem, mas nada a declarar deu-se 52 

por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes 53 

Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 54 

subscrita.   55 


