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Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, realizou-se a 6ª Assembleia Geral
Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo - COSEMS/ES – às
08h00, em formato presencial atendendo as normas Sanitárias Estaduais. A Secretária Executiva
do COSEMS/ES Sr.ª Marfiza Machado de Novaes saúda todos os presentes e justifica a ausência
da Presidente do COSEMS/ES Srª Cátia Cristina Vieira Lisboa por agenda externa e informa aos
Gestores presentes as alterações na Diretoria Executiva do COSEMS/ES bem como a Alteração
no Estatuto do COSEMS/ES para apreciação de todos. A Secretária Executiva do COSEMS/ES
Srª Marfiza Novaes Explica que conforme o Estatuto do COSEMS/ES a Srª Sandra Regina Lupim
Santos está ocupando a 1ª Vice - Presidência do COSEMS/ES, pois o 1º Vice - Presidente do
COSEMS/ES Sr. Gustavo Viana Lacerda não está mais ocupando a pasta de Secretário de Saúde
do Município de Barra de São Francisco bem como a Secretária Municipal de Saúde de Anchieta
Srª Jaudete Silva Frontino De Nadai, também deixou o cargo. A Srª Jaudete Silva Frontino De
Nadai exercia a função de 1ª Tesoureira da Diretoria Executiva do COSEMS/ES que passará a
ser ocupada pela 2ª Tesoureira Srª kamila de Sales Roldi Correa passando assim a exercer a
função de 1ª Tesoureira do COSEMS/ES conforme a Secção II § 4ª do Estatuto do Colegiado de
Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo – COSEMS/ES. A Srª Marfiza Secretária
Executiva do COSEMS/ES informa aos Secretários que na próxima Assembleia vamos discutir
alterações no Estatuto do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde COSEMS/ES que
demanda de várias atualizações – proposta aceita por todos dadas as devidas informações a 1ª
Vice - Presidente do COSEMS/ES Srª Sandra Lupim começa a Assembleia saudando a todos os
presentes e apresenta os novos Gestores Senhora Joneci Inácio de Oliveira Secretária de
Governador Lindenberg/ES, Senhora Cristiane Feitosa Secretária de Anchieta/ES e Senhora
Graceli Estevão Silva Secretária de Atílio Vivacqua/ES. A 1ª Vice - Presidente Srª Sandra Lupim
passa a palavra para Srª Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES que faz a apresentação
dos Apoiadores do COSEMS/ES Srª Jovelina Aguiar Apoiadora das Regiões Sul/Metropolitana,
Srª Rosania Loriato Apoiadora das Regiões Central/Norte, Srª Karolina Gazoni Assessora de
Impressa e Sr. Stanley Mendes Técnico de TI – Tecnologia da Informação e essa equipe está de
prontidão para auxiliar os Gestores em suas demandas. Após Srª Sandra Lupim passa ao 1º
ponto de pauta e dizendo que este momento foi solicitado pelos Gestores para fazer os devidos
alinhamentos nos pontos de pautas da SESA - Secretária Estadual de Saúde passando a
palavra para Drª Thais Cohen Secretária de Vitória que fala das inconsistências do programa
LOCALIZASUS e Alex Lucas Secretário de Cachoeiro de Itapemirim fala sobre a perda de doses
de vacinas que são responsáveis por diversas inconsistências e Drª Thais Cohen fala também da
Plataforma Sabia dizendo que não é o momento certo para implantação do programa devido à
dificuldade de migração do sistema será muito complexa exigindo tempo e disponibilidade dos
técnicos para o treinamento adequado. Elisa Daroz Secretária de Itapemirim fala sobre o ICEPi
principalmente sobre médicas em licença maternidade o ICEPi tem dificuldade em repor a
profissional que causa transtornos aos municípios. O Secretário de Vargem Alta Sr. Jonathan
Scaramussa reforça a dificuldade do LOCALIZASUS e a aprovação desta nova plataforma pois
dispõe de treinamento técnico em momento pandêmico sem contar que em seu município tem
dificuldades com as operadoras de telefonia. A Secretária Graceli Estevão de Atílio Vivacqua fala
dos casos ocorridos em seu município da síndrome de Guillain barré Pós COVID - 19 pessoa
vacinada ou não a Secretária de Marechal Floriano Srª Arlete Silva diz que em seu município
também foram detectados dois casos da mesma síndrome. Com a chegada da Presidente do
COSEMS/ES Srª Cátia Cristina Vieira Lisboa a 1ª Vice - Presidente Srª Sandra Lupim passa a
palavra para a Presidente que saúde a todos os presentes e agradece a presença maciça de
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Gestores nesta Assembleia e fala a todos sobre as pequenas vitórias alcançadas com a
aceleração das vacinas e como palavra de incentivo pede que todos os municípios se empenhem
em suas campanhas pois estamos vendo os resultados. Após a Presidente passa a palavra para o
Secretário de São Mateus e membro da Diretoria do COSEMS/ES Sr. Henrique Follador que traz
como proposta ao Colegiado que na próxima Assembleia deveríamos fazer e outro local para
termos um momento de aprendizado com palestras sobre financiamento e também de
descontração pois agora que passamos do olho do furacão merecemos este momento – proposta
aceita por todos. A Presidente Cátia Lisboa pede que todos se esforcem para ir ao evento pois o
COSEMS/ES fecha o pacote em caso de vacância pagamos o preço acertado com o local do
evento. Após a Presidente Cátia Lisboa passa a palavra para o Secretário Estadual de Saúde Dr.
Nésio Fernandes que saúda a todos os presentes e parabeniza a todos por suas campanhas de
vacinação e passa a palavra para Subsecretário Gleikson Santos que fala a todos sobre a
expansão do SAMU 192 e diz que sabe onde temos que melhorar e já está com a equipe formada
para dar treinamento no sistema de regulação de leitos que vai agilizar todo o atendimento é uma
questão de pequenos ajustes. Após O Subsecretário de Saúde Sr. Luiz Carlos Reblin fala a todos
que estamos para receber 1.200 doses de vacina e que o objetivo de Governo do Estado é
começar vacinar a população de 18 anos até o mês de agosto se tudo continuar como está e a
vacina de gripe esta liberada para todos os públicos. Dr. Nésio convida os criadores da Plataforma
Sabia e Danielle Grillo Gerente da Imunização Estadual que começa falando que o Estado vai
oferecer todo o suporte necessário para implementação do sistema que torna mais ágil a
marcação e baixas das vacinas no sistema pois o sistema utilizado neste momento é fragmentado
e Dr. Nésio afirma que o Estado está fazendo um esforço enorme para que fiquemos em 3º lugar
entre os Estados que mais vacinam no Brasil. A Presidente Cátia Lisboa passa a palavra aos
Secretários para tirarem suas dúvidas quanto ao sistema Drª Thais Cohen Secretária de Vitória
pergunta se esta adesão é facultativa e Dr. Nésio diz que não assim que for posta em pratica as
outras serão obsoletas e o Estado vai garantir todo o suporte necessário e assume todo a
responsabilidade de treinamento e consultoria para os 78 municípios caso seja necessário o
suporte sempre vai estar à disposição e faz um apelo dizendo que este sistema vai ser um
facilitador para todos os municípios e após a Assembleia convida a todos os secretário para
participar da coletiva de impressa no Palácio Anchieta onde vai fazer o lançamento oficial da
Plataforma Sabia e agradece a todos pele parceria de sempre. A Srª Secretária Executiva do
COSEMS/ES Marfiza Novaes fala sobre o curso oferecido pelo CONASEMS “Ser Gestor” e
informa que as vagas se encerram dia 09/07/2021, mas ainda dá tempo de fazer sua inscrição e
lembra que o curso é totalmente gratuito, online e certificado. A Srª Marfiza Secretária Executiva
do COSEMS/ES aproveita para lembrar que todas as CIR tem direito de solicitar o valor de R$
250,00 reais ao COSEMS/ES para que façam seu Coffee Break durante suas reuniões
presenciais o pedido do recurso deve ser feito por oficio e tem que ser feita a prestação de conta
do uso do dinheiro oferecido caso contrário não será mais oferecida a verba. Após Dr. Francisco
Silva Gerente da SESA fala sobre as Oficinas de Planejamento e Apoio Institucional para garantir
que sejam feitos os Planos Municipais de Saúde dos municípios para garantia de recursos
financeiros tanto federias como estadual e este curso já está em andamento e solicita que o
Gestor apoie o seu técnico para que o mesmo possa fazer o curso que é de grande valia para os
municípios. A Srª Maria José Gerente da Assistência Farmacêutica da SESA fala das novas
modalidades de testes oral e APVL que já estão disponíveis para uso em caso de dúvida é só
entrar em contato com o GEAF. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia
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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.

