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Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório da ETSUS
Escola Técnica de Formação em Saúde da Prefeitura de Vitória- 3º andar situado à rua:
Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 2ª
Assembleia Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito
Santo/COSEMS-ES – às 09:30 horas. A Presidente do COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina
Vieira Lisboa saúda todos os presentes e diz que está é uma assembleia atípica pois,
estamos passando por um a crise mundial sem precedentes e este é o momento de nos
unir e fortalecer nosso Colegiado e nos fortalecer como municípios pois , vamos passar
por uma pandemia em escalas talvez nunca imaginada, por isso a decisão da Diretoria do
COSEMS/ES em fazer esta assembleia para que possamos nos antecipar nossos planos
para essa pandemia e contamos também com a presença do Secretário Estadual de
Saúde Dr. Nésio Fernandes para os esclarecimentos necessários para este momento
único que vamos enfrentar e precisamos apresentar a Programação Anual de Atividades
do COSEMS Espírito Santo para o ano de 2021 e bem como apresentar a todos a
Prestação de Contas do COSEMS Espírito Santo referente à o ano de 2019. A presidente
passa a palavra a Srª Marfiza Novaes pede para os Conselheiros Fiscais do COSEMS/ES
se apresentem e façam um parecer das contas do colegiado no ano de 2019. O Senhor
Henrique Luis Follador Secretário Municipal de Saúde de São Mateus e 1° Conselheiro
Fiscal do COSEMS/ES faz uma narrativa e apresenta dados financeiros do Colegiado
durante o ano de 2019. Após a apresentação dos dados financeiros em concordâncias
com a Secretária Municipal de Saúde de Iúna e 2ª Conselheira Fiscal Srª Vanessa
Leocádio Adami, Secretária Municipal de Saúde de Santa Maria do Jetibá e 3ª
Conselheira Srª Sigrid Stuhr que após analisarem e avaliarem as contas do ano de 2019
em conjunto com o Contador do COSEMS/ES Sr. Marcelo Siqueira pedem a aprovação
da mesma. Após deliberação os Secretários Municipais de Saúde presentes resolvem
aprovar as contas do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Estado do
Espírito Santo. A Secretária Executiva do COSEMS Espirito Santo apresenta para
assembleia a Programação Anual de Atividades para o ano de 2021 elaborada com a
participação da Diretoria e outros atores, nesse momento colocamos para apreciação.
Após apreciação do Colegiado é aprovada por todos sem ressalvas. Após a presidente
passa a palavra para Sr.ª Andreia Secretária de Santa Teresa, que diz a todos que este é
o momento de nos organizar, pois sabemos que cada município tem uma realidade
diferente e agora mais do nunca temos que nos blindar das falsas notícias que andam se
espalhando rapidamente que pode acarretar em desastre muito maior para nos Gestores
e sugere a Presidente que conduza uma fala mais unificada com o Secretário Estadual
para que todos possam esclarecer as dúvidas necessárias mesmo momento crítico e
devemos nos preparar para transmissão comunitária porque ela vai chegar! E lembra que
já temos 11 casos confirmados de COVID-19. A presidente passa a palavra para Carlos
Secretário de Laranja da Terra, que esta confuso com as falas entre o Governador e o
Secretário Estadual e sente que não estão falando a mesma língua e diz que durante a
reunião com o Subsecretário Reblin o mesmo foi atropelado em suas falas nitidamente
por questões políticas! E Marcela Secretária de Santa Leopoldina lembra que a Educação
foi a primeira a paralisar as atividades e o Secretário de Laranja da Terra diz que foi
devido ao caso do professor em Linhares .Andreia Secretária de Santa Teresa diz que
temos que falar sobre as cirurgias eletivas e a presidente diz que o Secretário Estadual
esta divergindo sobre este assunto. Após Cátia passa a palavra para Dr. Pedro
Infectologista e Professor da faculdade Multivix de Vitória e solicita ao mesmo que não se
alongue muito em sua fala pois, esta assembleia é estritamente para assuntos da
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pandemia o mesmo agradece a oportunidade e diz que está é uma doença nova para
todos os cientistas, e que ainda não temos vacina ou um medicamento comprovado para
cura e realmente devemos manter o isolamento social, pois este é o melhor caminho a
seguir, a Presidente agradece e passa a palavra para Sr.ª Andreia Secretária de Santa
Teresa que diz que alguns municípios já estão antecipando o isolamento, mas não
devemos nos descuidar das outras doenças que nos assombram com a dengue, que
vem crescendo com números alarmantes. A presidente diz que em seu município também
está passando por dificuldade com profissionais da Saúde que só neste mês já recebeu
73 (setenta e três) atestados entre médicos, enfermeiros e outros profissionais! O
Secretário de Alto Rio Novo diz que está enfrentando problemas com sua equipe que não
está obedecendo ao protocolo e Claudia Secretária de Muqui diz que ele tem que sentar
com sua equipe e explicar a gravidade do momento e exigir o cumprimento do protocolo.
As Secretária de Muqui e Santa Leopoldina questionam também a falta de atenção do
ICEPi. Andreia Secretária de Santa Teresa coloca o Plano de Contenção de seu
município a disposição de todos para que cada um adeque ao seu município apenas
como exemplo e a presidente diz que o COSEMS/ES vai enviar a todos por e-mail ainda
hoje após a assembleia. Após a presidente passa a palavra para Roberto Secretário de
Marilândia, que pede para todos os colegas organizarem os questionamentos que
devemos fazer ao Secretário Estadual, após a organização fica assim as perguntas ao
Secretário Estadual: Falta de insumos, ICEPi (médicos) e suspenção das atividades
exigidas, Aumentar a comunicação entre os entes, Quem vai ser a referencia em
caso de COVID-19, SAMU, Suspenção das Cirurgias Eletivas, Diagnóstico
laboratoriais, Odontologia, Agentes Comunitário e de Endemias e por ultimo que
todas as ações sejam pactuadas com a Diretoria do COSEMS e demais membros
deste Colegiado! Após Teresinha Secretária de Baixo Gandu pede a fala para dizer a
todos o ocorrido em seu município que mesmo em meio a pandemia não conseguiram
barrar com Campeonato Mundial de Parapente e disse que este foi o momento de unir
sua equipe e por em prática todo o seu protocolo orientando tanto os participantes quando
a população para que tudo ocorresse sem maiores transtorno, que a ação foi bem
avaliada por todos tanto da equipe quanto os participando do evento. Após a presidente
passa a palavra para Roberto Secretário de Marilândia, que fala sobre o curso de Direito
Sanitário a qual faz parte e diz que trouxe material para os municípios que após a
assembleia pode ser distribuído. Após a presidente pede a Secretária Executiva do
COSEMS/Es Sr.ª Marfiza para assumir pois precisa resolver uma demanda urgente,
Marfiza assume e logo após passa a palavra para Subsecretário Estadual Luiz Carlos
Reblin antecedendo a chegada do Secretário Estadual Dr. Nésio de Medeiros. Reblin
saúda a todos e diz lamenta os 11 casos confirmados e diz que este é um momento muito
difícil e diz que o Estado já está atingindo Mil notificações e que este é o momento do
isolamento! Após Marfiza passa a condução da assembleia para Secretária de Santa
Teresa, que fazer os questionamentos com a chegada do Secretário Estadual que saúda
a todos os presentes e lamenta a situação pelo qual o mundo inteiro está sofrendo por se
tratar de uma pandemia! Andreia alerta a todos que está pode ser a ultima assembleia
juntos pois o isolamento social se faz necessário para contenção do vírus. Dr Nésio diz a
todos que vai responder aos questionamentos todos de um vez só e caso haja duvidas
ele vai esclarecendo(todos concordam) e começa dizendo que a postura da SESA e
seguir a instruções do Ministério da Saúde que vem se posicionado corretamente no
momento de pandemia e caso precise o Estado vai usar suas próprias medidas para
contenção do avanço da pandemia, quanto as cirurgias eletivas o SESA vai fazer
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somente as de maiores urgências e adiando a outras e pede que cada município siga seu
protocolo de isolamento como fora solicitado e o governador autorizou a SESA negociar
materiais de insumos para abastecer os municípios e hoje mesmo vai sair uma portaria
com essas orientações a ser enviadas a todo os municípios e conseguiu doação de
algumas intrudiras para abastecimento de EPIS quanto aos hospitais de retaguarda serão
o Dório Silva e o Jaime para garantir o isolamento de casos assintomáticos e confirmado
para o COVID-19 quanto a campanha de vacinação será mantido o calendário
respeitando todo protocolo para evitar aglomerações e o estoque será enviado pelo MS e
solicita aos municípios de pequeno porte que reservem leitos para isolamento de
pacientes com COVID-19, conforme portaria a ser enviada a todos quanto a teste também
dependemos do MS para envio do mesmo ao estado e o SAMU vai fazer a transferência
do pacientes em caso de COVID-19 e caso necessário o estado também usará os leitos
dos hospitais filantrópicos, quanto ao recurso financeiro será distribuído conforme numero
populacional e o Estado vai garantir a compra de insumos para os municípios e sempre
vai manter um dialogo aberto com o Colegiado para garantir e resguardar a todos neste
momento tão difícil pelo qual estamos passando e juntos conseguiremos vencer esta
doença! Marfiza lembra a todos que todos os congressos foram cancelados ou adiados
até o fim da pandemia. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia
do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do
COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.

