
                                                            

 

Aos vinte dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, no Auditório da 1 

ETSUS Escola Técnica de Formação em Saúde da Prefeitura de Vitória- 3º andar situado 2 

à rua: Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 1ª 3 

Assembleia Geral Extraordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do 4 

Espírito Santo/COSEMS/ES – às 09:00 horas. A Presidente do COSEMS/ES Srª Cátia 5 

Cristina Vieira Lisboa iniciou a assembleia saudando a todos os presentes. Após 6 

apresentou os seguintes pontos de pauta: Pauta COSEMS/ES (09:00 às 11:00hs): 7 

Acolhimento de Novos Gestores, Apresentação COSEMS/ES, Planejamento 2021, 8 

Analise e aprovação do Relatório do 3º quadrimestre de 2020,Analise e aprovação 9 

do Relatório anual de Atividades, e Contabil Financeiro de 2020, Encontro de Novos 10 

Gestores – 03 e 04 de março 2021, Processo Eleitoral, Diretoria Executiva, Conselho 11 

Fiscal e Conselho Deliberativo, Mudança de endereço do COSEMS/ES Colegiado de 12 

Secretário Municipais de Saúde do Espírito Santo. Pauta SESA (11:00 às 13 

13:00hs):Apresentação do Programa Hórus/GEAF, Apresentação de Fluxo e Acesso 14 

aos pacientes do SUS/Hospital Santa Rita, Vacinação contra COVID-19/SESA, 15 

Regulação em Consultas e Exames/SESA. A Presidente Cátia faz a abertura da 16 

Assembleia saudando os novos Gestores presentes falando dos desafios da saúde em 17 

um momento tão delicado para o mundo e explicando a importância do COSEMS/ES para 18 

os Gestores pois esse é um espaço de empoderamento do Gestor onde possamos trocar 19 

ideias nos fortalecer e recebermos ajuda sempre que preciso não esquecendo que 20 

também temos que fortalecer as CIR e a CIB. Após Cátia faz a apresentação da Equipe 21 

COSEMS/ES composta pelos seguintes membros: Marfiza Machado de Novaes 22 

(Secretária Executiva) Elvia Rocha de Oliveira (Administrativo), Jovelina Ferreira de 23 

Aguiar, Rosania Maria Pereira Loriato (Apoiadoras Institucionais), Stanley Mendes (Apoio 24 

TI) e Karolina Gazoni (Assessora de Imprensa). Após Cátia passa a palavra para Srª 25 

Marfiza que saúda a todos os presentes dando as boas vindas aos novos gestores e 26 

aqueles que estão dando continuidade na gestão municipal. Em seguida faz a 27 

apresentação do planejamento do Colegiado para o ano de 2021, mostrando as ações e 28 

atividades a serem realizadas durante o ano, lembrando que nesse momento de 29 

pandemia, algumas ações precisam ser reinventadas, como as assembleias ordinárias 30 

presenciais, nesse caso vamos sempre obedecer aos critérios vigentes sanitários do 31 

momento. Lembrando que uma das ações prevista no planejamento de 2021 já está 32 

confirmada para dos dias 03 e 04 de março de 2021, até o momento vai ser presencial. 33 

Marfiza informa que o Conselho Fiscal se reuniu para analisar as contas do 3° 34 

quadrimestre de 2020 e também o Relatório Anual de Atividades, e Contabil Financeiro de 35 

2020 da Gestão do COSEMS de 2020. Marfiza convida o conselheiro Henrique, 36 

Secretário Municipal de São Mateus e passa a palavra para que ele faça a apresentação 37 

dos relatórios do 3° quadrimestre de 2020, que foi analisado por ele e os outros 38 

conselheiros com a presença do contador Marcelo Siqueira para esclarecer dúvidas que 39 

por ventura surgirem, Henrique informa a assembleia presente que todo o material 40 

apresentado com os dados financeiros e atividades realizadas, estavam em 41 

conformidade. Após avaliação e análise dos conselheiros foi sugerido aprovação das 42 

contas do 3° quadrimestre para os gestores presentes, não houve questionamento, assim 43 

sendo aprovado por unanimidade.  Em seguida apresentado o Relatório Anual de 44 

Atividades, Contabil Financeiro do ano de 2020, Henrique apresenta as planilhas do 45 

financeiro as ações e atividades realizadas no ano de 2020. Lembrando da implantação 46 

da plataforma Zoom e da Auditoria Externa realizada pela MPR auditória em março de 47 

2020. Após explanação foi colocada em votação as contas do ano 2020, a assembleia em 48 



                                                            

 

total concordância aprova por unanimidade. Marfiza agradece aos membros do Conselho 49 

Fiscal e passa para o próximo ponto de pauta, Eleições COSEMS/ES para o Biênio 50 

2021/2022 e antes informa que precisamos de indicação de secretários para compor a 51 

Comissão Eleitoral após deliberação fica composta assim a Comissão Eleitoral para 52 

eleições Biênio 2021/20211: Presidente da Comissão Eleitoral: Flávia Basílio 53 

Zanardi(Secretária Municipal de Saúde de Apiacá),1ª Vice Presidente Comissão 54 

Eleitoral: Karen Maria do Nascimento Elias (Secretária Municipal de Saúde de 55 

Itapemirim),Secretária da Comissão Eleitoral: Ednalva Pereira Souza (Secretária 56 

Municipal de Saúde de Sooretama). Marfiza agradece a nova comissão e fala da 57 

importância de ser membro da Diretoria do COSEMS/ES que é composta Diretoria 58 

Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, lembrando que sempre tivemos 59 

chapa única, mas isso não impede que outras chapas sejam formadas. Saulo Meireles 60 

Secretário de Saúde Linhares diz que vai formar chapa para compor nova diretoria 61 

cotando com o apoio democrático de todos. e Cátia Lisboa diz que conta com o apoio de 62 

todas para reeleição Sandra Lupin Secretária de Jeronimo Monteiro te interesse na Vice-63 

presidência. Marfiza diz que ainda hoje vai por o Edital de convocação da nova eleição 64 

que vai acontecer no dia 04 de fevereiro de 2021.A Presidente Cátia Lisboa fala a todos 65 

sobre a mudança/atualização de endereço do COSEMS/ES levando em conta que a 66 

entidade mudou de endereço e que necessita informar seu novo local de funcionamento 67 

para os órgãos Municipais, Estaduais e Federais, para o endereço Rua Maria de Lourdes 68 

Garcia,474, 4º andar, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP: 29051-250.aprovado por 69 

todos. Após Marfiza passa a palavra para Stanley que avisa aos Gestores sobre a 70 

necessidade de atualizarem o cadastro dos novos gestores no FNS, SIOPS, E-Gestor e 71 

que aqueles que tiveram dificuldades para acesso podem estar entrando em contato 72 

através do telefone (27)9.9781-5038. Marfiza passa a palavra para Rafael Vulpi Gerente 73 

da Ouvidoria SUS que fala que os municípios que tiverem interesse e implantar ouvidoria 74 

em seu município o Ministério da Saúde vai disponibilizar recursos para estar equipando e 75 

oferecendo treinamento. Após, a presidente Cátia passa a palavra para o Subsecretário 76 

Estadual Reblin que faz um breve relato sobre a primeira leva de doses da Vacina e diz 77 

que o Estado está obedecendo os critérios do Governo Federal e por enquanto estamos 78 

vacinando os profissionais de saúde (linha de frente), idosos em instituições de longa 79 

permanência e indígenas. Após Maria José gerente do GEAF fala sobre o e Sistema 80 

Hórus e diz que esse ponto de pauta vai ser substituído pelo Sistema Estadual de 81 

Registro de Preços//SERP e as novas adesões na ata de preços de medicamentos. O 82 

acesso a medicamentos essenciais é reconhecido pela ONU como um dos cinco 83 

indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde. O acesso aos 84 

medicamentos é garantido através; disponibilidade do medicamento na rede; 85 

acessibilidade geográfica; aceitabilidade e qualidade do produto. Lembrando que a SERP 86 

existe desde 2008 Objetivo:  Disponibilizar Atas de Registros de Preço (ARP) de 87 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica para os municípios. 88 

Estudo de avaliação da economicidade do SERP para os municípios, foram analisados 89 

dados de compra de 05 municípios e o comparativo de valor ata própria x ata serp (Fonte 90 

de pesquisa: Banco de Preços em Saúde (BPS) no período: 01/01/2020 a 20/12/2020). 91 

Após Cátia passa a palavra para o Subsecretário Estadual Gleikson Barbosa que pede a 92 

retirada o ponto de pauta e passa a palavra a Dr Tadeu Marinho que saúda a todos os 93 

presentes e chama a Equipe Estadual de Saúde para ser apresentada aos novos 94 

Gestores presentes feito as devidas apresentações a Presidente passa a palavra para Srª 95 



                                                            

 

Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES que sem, mas nada a declarar deu-se por 96 

encerrada a assembleia do COSEMS/ES que após lida e aprovada será subscrita. 97 

 98 


