
                                                     

 

Aos dias seis do mês abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de Reunião do Alice 1 

Vitória Hotel situada à rua: Cel Vicente Peixoto, 95, Centro Histórico de Vitória/ ES, 2 

realizou-se a 3ª Assembleia Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de 3 

Saúde do Espírito Santo/COSEMS-ES – às 09:00 horas. A presidente do COSEMS/ES 4 

Srª Andreia Passamani Barbosa Corteletti iniciou a assembleia agradecendo a presença 5 

de todos os Gestores e diz que essa é uma assembleia diferenciada, pois estamos nos 6 

reunindo durante a Oficina Itinerante do SIOPS e agradece a Secretária Executiva do 7 

COSEMS/ES Marfiza Novaes e Administrativo Elvia pela organização do evento e Lembra 8 

a todos que o CONASEMS ainda esta brigando para que o Gestor seja o responsável 9 

pela homologação dos dados e sim pelo fornecimento das informações ainda não 10 

vencemos a luta mais ainda estamos lutando! Orientamos que assim que o sistema for 11 

aberto que seja feito as correções necessárias. Marfiza solicitou que os Secretários 12 

presentes divulgassem a antecipação da assembleia para que nenhum secretário chegue 13 

às 14hs. O único ponto de pauta solicitado foi o da imunização da SESA caso a Daniele 14 

Grillo chegue a tempo. Andreia passa a palavra a Socorro Secretária Executiva d CIB/ES 15 

que propõe a formação de um grupo de trabalho para discussão da Portaria 37. Andreia 16 

diz que o Ministro da Saúde entende que as Regiões de saúde não são resolutivas a 17 

proposta é que as Regiões atendem 100% das necessidades das suas regiões. José 18 

Maria Sec. De Jeronimo Monteiro sugere que o COSEMS/ES poderia ter um 19 

posicionamento, pois vamos nos adequar a Resolução ou vamos fazer outras sugestões, 20 

pois assim os representantes das regiões que estrarão participando do GT da SESA se 21 

posicionem de acordo com o COSEMS/ES. Andreia diz que devemos sentar com a SESA 22 

para começar a entender este processo e assim nos posicionar da melhor forma. Sigrid 23 

Sec. De Santa Maria do Jetibá diz que estamos em fim de mandato politico e se não nos 24 

adequarmos será que o outro vai entender essa nova politica? Fica decidido a não 25 

formação do GT, mas discutir em assembleia com todos os presentes no dia 03/05/18 e 26 

que esta seja a única pauta do Estado. Portaria 692 detalha os valores MAC por 27 

município. Portaria 748 Plus para custeio solicitou planejamento, pois a prestação de 28 

contas é no RAG. Pauta para os municípios se posicionarem. Tadeu Sec. de Venda Nova 29 

questiona sobre as cirurgias eletivas e diz que aparentemente a especialidade de 30 

ginecologia não tem fila e há alguns prestadores procurando os municípios para um novo 31 

remanejamento. Sugestão chamar os Estado para rediscutir as cirurgias eletivas. Com 32 

outras pautas na assembleia cirurgias eletivas e fila de espera. José Maria Sec. de 33 

Jeronimo monteiro diz que na CIB foi falado sobre a emenda para hospitais filantrópicos. 34 

Andreia explica que o CONASEMS diz que o hospital não pode usar esta verba para 35 

aquilo que já faz e tem que ser feito um plano de aplicação e o fundo repassa o dinheiro e 36 

diz que nos municípios temos que cobrar a execução deste plano e passar no Conselho 37 

Municipal. Sobre o ponto eletrônico e as dificuldades que a gestão tem em manter o 38 

profissional após a implantação do sistema. Socorro Sec. executiva da CIB que esta 39 

representando Dr. Francisco Sub/SESA diz que a resolução CIT 37 vai ser feito um 40 

relatório desde 2011 apresentando o PDR do Estado e a proposta de fazer o GT é para 41 

que o Ministro mantenha o PDR Estadual mesmo que as regiões Norte e Sul não tenham 42 

o mínimo de 700 mil habitantes no entando o sul atinge o mínimo segundo o IBGE.  43 

Diante do posicionamento o Colegiado decide concordar com a proposta da SESA e 44 

formar um GT para discussão da portaria 37 e após o documento final será deliberado em 45 

assembleia. Segue indicações para compor o GT de regionalização: Região 46 

Metropolitana: Sigrid Sthuer (Secretária Municipal de Saúde de Santa Leopoldina); 47 

Região Central: Cristina Valéria Guimarães (Secretária Municipal de Saúde de João 48 

Neiva); Região Sul: José Maria Justo (Secretário Municipal de Saúde de Jerônimo 49 

Monteiro); Região Norte: Robson Roque Coelho (Secretário Municipal de saúde de Ponto 50 



                                                     

 

Belo). Fazer resolução e enviar a CIB Estadual. As datas definidas para nosso Pré 51 

Congresso de saúde será os dias 07 e 08 de junho de 2018 em Linhares Região Norte do 52 

Estado e o COSEMS já esta elaborando edital para inscrições dos trabalhos realizados 53 

pelos municípios para Mostra Brasil Aqui tem SUS e a proposta de palestras para o 54 

congresso: Planejamento e Financiamento do SUS; Assistência Farmacêutica; Trabalho e 55 

Educação; Nova PNAB; Ser Gestor; Judicialização. E os municípios podem sugerir mais 56 

palestra enviando e-mail ao COSEMS/ES. Sobre a Rede Cuidar Robson Sec. de Ponto 57 

Belo diz que esta encontrando dificuldades em manter profissionais e clinicas devido ao 58 

baixo custo de consultas equivalente a 30 reais e estão pedindo descredenciamento do 59 

consórcio e as linhas de cuidado não são executadas 100%. E o Estado precisa resolver 60 

a questão do transporte sanitário é a grande dificuldade da região norte. Valdir Sec. de 61 

Linhares diz que esta caminhando conforme a previsão de inauguração da Rede Cuidar 62 

em junho, mas esta encontrando dificuldades para aprovar a lei de contratação de O.S. 63 

Márcio Clayton Sec. de Guaçuí diz que tem preocupação com a implementação da Rede 64 

Cuidar no Sul esses problemas que estão acontecendo no norte do Estado também 65 

aconteça em sua região e a previsão de inauguração é nos mês de maio. Tadeu Sec. de 66 

Venda Nova diz que também teme a questão financeira e o Consórcio CIM Pedra azul é 67 

que vai administrar a Rede Cuidar da Região. Andreia Sec. de Santa Teresa e Presidente 68 

do COSEMS/ES diz que ontem foi à inauguração da Rede Cuidar e que pretende 69 

rediscutir vários pontos com o Estado sobre a linha de cuidado e incluir o risco cirúrgico e 70 

que seu município vai gerir o Hospital Filantrópico e segunda feira agora abrira a unidade 71 

de saúde quanto ao contrato foi feito por linha de cuidado e não por procedimento 72 

atendido. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do 73 

COSEMS/ES e eu, Cristina Valéria Guimarães 1ª Secretária COSEMS/ES, lavrei a 74 

presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   75 


