
                                                            

 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 4ª Assembleia Geral 1 

Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo-COSEMS/ES – às 2 

09:00 horas, em formato presencial atendendo as normas sanitárias estaduais. A Presidente do 3 

COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa saúda todos os presentes e apresenta os novos 4 

Gestores Senhora Elisa Barreto dos Santos Daroz Secretária Municipal de Saúde de 5 

Itapemirim/ES após a presidente passa a palavra para o Secretários Estadual de Saúde Dr. Nésio 6 

que saúde e a todas e deseja um feliz dia das mães a todas presentes! E fala da importância de 7 

todas as instancias trabalhando juntas para conter essa epidemia que vem assolando todo o 8 

estado e mundo! Após Passa a palavra para o Subsecretário de Vigilância em Saúde Dr Reblin 9 

fala que o Ministério garantiu a chagadas doses 1000 (CORONAVAC) doses para vacinação dos 10 

que ainda não receberem a segunda dose sem contar professores e policiais e o Estado vai estar 11 

enviando a todos novas instruções quanto essas aplicações. Elisa Secretária de Itapemirim 12 

questiona a forma de aplicação Dr. Nésio diz que o sistema mais ser simplificado e que a meta do 13 

Estado é vacinar todos os capixabas e vai sair uma nova portaria com essa nova explicação. 14 

Marcio Secretário de Muqui questiona a pouca quantidade que vem recebendo de vacina contar a 15 

perda de doses e Dr. Nésio diz que está em conversa com o Ministério para chegar ao um 16 

consenso a respeito desta perda e diz que ouve um valha quanto a aplicação da 2ª dose pois o 17 

MS não orientou os Estados e essa não é uma reclamação somente de nosso estado. Alex 18 

Secretário de Cachoeiro de Itapemirm diz que deve ser notificado também ao Ministério Publico 19 

para evitar maiores transtornos. E Dr. Nésio diz que o MS está se eximindo da culpa deixando a 20 

cargo dos Estado e Municípios não orientando da forma correta! Mas nos não vamos nos deixar 21 

abater e vamos nos organizar para que vacinemos toda nossa população! Afinal somos o 3º 22 

Estado que mais vacina no Brasil! E de ante mão agrade e parabeniza a todos e suas equipes 23 

pelo empenho neste momento de estrema crise que extamos passando e nosso papel é garantir a 24 

vida pois toda ela é importante! Após a presidente passa a palavra para Stanley Assessor Técnico 25 

do COSEMS/ES que apresentou um panorama geral do estado sobre capacitação ponderada. O 26 

Estado ainda no alcançou 70% dos cadastros e vem em uma evolução muito lenta os municípios 27 

foram alertados sobre a prorrogação do recurso, no entanto devem buscar alternativas para 28 

progredir com as metas para evitarem cortes futuros. O outro assunto abordado foi o programa 29 

“Saúde com Agente” que vai capacitar os ACS e ACE para realização de procedimentos nos 30 

territórios e até o momento dos 78 municípios somente 21 realizaram a adesão! Após a presidente 31 

passa a palavra para Exma. Promotora de Justiça  Drª  Inês Thomé Poldi Taddei que saúda a 32 

todos os presentes e vem fazer um alerta a todos os secretários presentes dizendo que todos os 33 

dias recebe no mínimo 300 denuncias que vão desdê fila de espera falta de vacina mal 34 

atendimento dos funcionários em ter outros e diz que o Ministério Público/ES quer ser parceiro de 35 

todos e sabe da dificuldade dos municípios vem enfrentando e esta aqui para ser parceira e as 36 

denúncias são das mais diversas possíveis e lembra que sobra sempre para o Gestor fiquem 37 

atentos conversem com seus promotores tentem chagar ao um conceção para não serem 38 

penalizados judicialmente. Presidente fala do curto tempo para resposta aos entes que vem 39 

dificultando neste momento pandêmico e diz que vai fazer a interlocução com os entes para 40 

aumentar este prozo de resposta. Após a Presidente para a palavra para Subsecretário Gleikson 41 

que fala sobro a expansão do SAMU e diz que a meta é alcançar os 100% do território capixaba 42 

com o novo PDR e está trabalhando com todas as instancias envolvidas equipado com internet 43 

médicos reguladores entre outros com o objetivo de fortalecer a atenção Básica. Sobre o ICEPi 44 

Fabiano fala que está lançando todos os dias novos editais para suprir a necessidade de médicos 45 

e supervisores e quanto ao processo de contratação dos Agentes de endemias vai ajudar com a 46 



                                                            

 

parceria nesta contratação com suporte da UFES e ICEPi. Após a presidente passa a palavra 47 

para Marcia Portugal fala sobre os seguintes assuntos Grupo Condutor da Programação Geral 48 

das Ações e Serviços de Saúde – PGASS.Câmara Técnica do COSEMS para assuntos de 49 

Programação Assistencial – PGASS. Macroalocação dos Recursos de MAC de Origem Federal e 50 

Macroalocação dos Recursos de MAC de Origem Estadual. Marcia solicita indicação para Grupo 51 

condutor da PGASS sendo dois indicados por Região de Saúde Titular e Suplente. 52 

representações do COSEMS/ES para compor o Grupo Condutor Estadual da 53 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde – PGASS, tendo representantes 54 

titulares e Suplentes por Região de Saúde. Representações Municipais. Colegiado de 55 

Secretários Municipais de saúde do Espírito Santo – COSEMS/ES. Representação 56 

COSEMS/ES titular: Cátia Cristina Vieira Lisboa (Vila Velha), Suplente: Luiz Gustavo 57 

Teixeira Meyrellis (Piúma) Região Metropolitana: Titular:  Marise Bernarda Vilela (Venda 58 

Nova do Imigrante), Suplente: Zuleide Maria Cardozo (Domingos Martins), Região Sul: 59 

Titular: Jaudete Frontino Silva De Nadai (Anchieta), Suplente: Elisa Barreto dos Santos 60 

Daroz, Região Central/Norte: Titular: Henrique Luis Follador, Suplente: Gustavo Viana 61 

Lacerda para validação Interna na SESA: Validação interna dos parâmetros assistenciais, as 62 

coberturas populacionais, os itens de programação, as concentrações de cada um dos 63 

procedimentos/agregados (itens de programação) contemplados na linha de cuidado da área sob 64 

responsabilidade de Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) ou de Referência(s) Técnica(s) que 65 

atuam internamente nos setores e/ou serviços da SESA. Deliberação do COSEMS/ES, com 66 

emissão de resolução Homologação pela CIB. Câmara Técnica do COSEMS/ES para 67 

assuntos de Programação Assistencial – PGASS entre outros. Projeto de apoio 68 

Institucional na Elaboração dos Planos Municipais de Saúde. Dr. Francisco/SESA ficou 69 

para próxima assembleia. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do 70 

COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a 71 

presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   72 


