
                                                            

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Alice Vitória 1 
Hotel, situado á Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Centro/Vitória, realizou-se a 10ª Assembleia 2 
Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo/COSEMS-ES 3 
– às 09:00 horas. A presidente do COSEMS/ES Srª Andreia Passamani Barbosa Corteletti iniciou 4 
a assembleia apresentando os seguintes pontos de pauta: - Acolhimento aos Novos Gestores, 5 
Leitura e aprovação da ata da última Assembleia realizada em 14/11/18(aprovada por todos), 6 
Comunicações da Presidência, Roda de Conversa, Avaliação das Ações do COSEMS/ES 2018, 7 
Planejamento COSEMS/ES 2019, Amigo X e Almoço. A Presidente começa a assembleia 8 
saudando a todos os presentes e por solicitação do Secretário Estadual de Saúde Dr. Ricardo 9 
Oliveira começa a assembleia e passa a palavra para Secretária Executiva da CIB Srª Maria do 10 
Socorro que diz que este ano de 2018 foi muito produtivo mesmo com muitas agendas externa a 11 
Planificação esta caminhando junto com os municípios e a marca deixada por esta gestão foi o 12 
fortalecimento das regiões de saúde! Mas precisamos deixar assinado o documento para dar 13 
continuidade ao projeto Andreia pergunta se é de consenso de todos assinarem hoje ou deixar 14 
para ano de 2019 por consenso fica para assinatura no ano de 2019. Quanto aos Kits de dengue 15 
é de consenso geral que sejam devolvidos ao Ministério da Saúde e Gilsa vai fazer um documento 16 
oficializando esta devolução. E Andreia aproveita para falar que este ano tivemos uma alta 17 
rotatividade de Secretários de Saúde que por muitas vezes acaba prejudicando os municípios 18 
foram 18 (dezoito trocas somente no ano de 2018) e sabemos que precisamos fortalecer nosso 19 
Colegiado, pois este ano enfrentamos grandes obstáculos como febre amarela Zika vírus entre 20 
outros sem contar a quantidade de agendas externas solicitadas! E ainda não temos a 21 
confirmação do novo Secretário Estadual! E lembra também que a Secretária Estadual esteve 22 
sempre ao lado dos municípios fazendo o possível para ajudar nas dificuldades e em nome do 23 
COSEMS/ES agradece ao Dr. Ricardo pelo companheirismo demostrado durante toda a gestão a 24 
qual esteve à frente! Dr. Ricardo agradece a todos emocionados e diz que foi um grande prazer 25 
trabalhar e compartilhar conhecimento com todos os 78 municípios capixabas e que o Espírito 26 
Santo e o Estado está no caminho certo! Após os devidos agradecimentos ao Secretário Estadual 27 
Dr. Ricardo se despede de todos desejando um Feliz Natal e um Prospero ano Novo. André 1º 28 
Vice Presidente do COSEMS/ES fala que a reunião do CONARES foi um reunião muito tensa por 29 
conta da saída dos médicos cubanos e que os municípios do Norte do nosso Estado praticamente 30 
ficaram desassistidos com a saída do programa Mais Médicos e o Ministério da Saúde não se 31 
pronunciou a respeito isso só aqui no Estado a nível Brasil esta muito pior e a única coisa que 32 
sabemos é que o HOC vai preencher estas vagas com médicos brasileiros recém-formados e o 33 
que nos resta é esperar! Arlete Coordenadora da CT de Vigilância em Saúde do COSEMS/ES faz 34 
um alerta a todos, pois o verão chegou e nesta época que as epidemias explodem e não devemos 35 
baixar a guarda. Andreia pede mais união aos municípios, pois se não trabalharmos juntos não 36 
chegaremos a lugar nenhum precisamos fortalecer as reuniões de CIR a CT do COSEMS/ES e 37 
nossas assembleias por consenso de todos fica definido o novo horário para realização das 38 
Assembleias do COSEMS/ES que permaneceram as primeiras quinta feiras do mês nos seguintes 39 
horários de 09hs ás 12hs somente pautas do Colegiado e de 13hs as 15hs pautas solicitadas pela 40 
SESA Secretária Estadual de Saúde. Após a Presidente passa a palavra para Srª Marfiza 41 
Secretária Executiva do COSEMS/ES que faz a leitura do e-mail enviado por Marcia Portugal e diz 42 
que realmente precisamos formar um GT de Média e Alta Complexidade que no momento é um 43 
grande entrave para nosso Estado principalmente na questão financeira! E devemos qualificar 44 
nossos técnicos e fortalecer nossas Câmaras Técnicas do COSEMS/ES para que estes assuntos 45 
cheguem até nos com o olhar do técnico municipal e não somente o olhar do Estado!  E Andreia 46 
diz que devemos discutir estas questões com a nova gestão! E Marfiza diz que vai fazer um 47 
projeto para fortalecimento das CTS nas Regiões de Saúdes e alerta para realização do SI-PNI, 48 
pois se não for alimentando o município vai perder recurso e lembra a todos que este é o ano de 49 
eleições do COSEMS/ES e V Congresso Estadual do COSEMS/ES e lembra que conforme o 50 
Estatuto do COSEMS/ES a Presidente Andreia Passamani Barbosa Corteletti não pode mais ser 51 
reconduzida ao posto de Presidente e conforme calendário de assembleias fica marcado para dia 52 
07 de fevereiro as eleições para nova diretoria do COSEMS/ES e por consenso faz as Indicações 53 



                                                            

 

de Srª Rita de Cassia Fontes Secretária Municipal de Saúde de Brejetuba e Srª Marfiza Machado 54 
de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES para compor a Comissão Eleitoral da Diretoria 55 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do COSEMS/ES para o Biênio de 2019/2021 56 
e quanto ao V Congresso Estadual do COSEMS/ES será realizado na Região Sul do Estado com 57 
data a ser definida. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do 58 
COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a 59 
presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   60 


