
                                                     

 

Aos dias oito do mês junho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reunião do Hotel Days 1 

Inn em Linhares/ES, durante o IV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do 2 

Espírito Santo e III Mostra Espírito Santo Aqui Tem SUS, realizou-se a 5ª Assembleia 3 

Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito 4 

Santo/COSEMS-ES – às 14:00 horas. A presidente do COSEMS/ES Srª Andreia 5 

Passamani Barbosa Corteletti iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos os 6 

Gestores e diz que essa é uma assembleia diferenciada, pois estamos nos reunindo 7 

durante IV Congresso e aproveita para agradece a Secretária Executiva do COSEMS/ES 8 

Marfiza Novaes e Administrativo Elvia Rocha pela organização do evento. Andreia passa 9 

a palavra para Marcia Portugal que fala sobre a Resolução CIT 37 com a ajuda de Maria 10 

do Socorro Secretária Executiva da CIB/ES apresenta algumas questões que precisão de 11 

ajuste para que se adequem os prazos estabelecidos pela portaria 37 e que inicialmente 12 

foi contratualizado em fases Bipartite e esta documento ainda esta em construção para 13 

que depois seja enviado para Diretoria do COSEMS/ES. Marcia Portugal explica a 14 

estrutura de todo o documento explicando também que no Estado do Espírito Santo não á 15 

alterações nas regiões sendo as 04 (quatro) de média complexidade sugerida durante a 16 

assembleia. Pactuado o documento será encaminhado a Diretoria e após será enviado 17 

aos municípios. Reblin Secretário de Viana pede a palavra para falar sobre o consorcio de 18 

medicamentos e fala também do saldo financeiros nas contas dos municípios que indicam 19 

a possibilidade de compra destes medicamentos. Pactuado que Elvia enviara estes 20 

saldos aos municípios para analise dos mesmos e o retorno será até o dia 20 de junho. 21 

Andreia abre a palavra par avaliação do IV Congresso. Valdir Secretário de Linhares faz 22 

um excelente avalição e diz que só precisamos mós ater aos horários das palestras. Não 23 

houve mais manifestações. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a 24 

assembleia do COSEMS/ES e eu, Cristina Valéria Guimarães 1ª Secretária COSEMS/ES, 25 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   26 


