
                                                            

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, realizou-se a 2ª 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. Marfiza Secretária 3 
Executiva do COSEMS/ES da as boas vindas e passa os pontos de pautas aprovados pela 4 
Diretoria para apreciação dos membros. Pauta: Regulação Formativa – SESA; Regulação de 5 
Leitos – SESA;  Regulação SAMU e Protocolo de Atendimento – SESA;Pacto Interfederativo de 6 
Indicadores Estratégicos Bipartite – Dr. Francisco/SESA;Curso de Especialização aprovado pelo 7 
Conselho Estadual de Educação: “Especialização em Planejamento, Gestão e Governança de 8 
Redes de Atenção e Vigilância em Saúde” – Simone/Dr. Francico SESA;Compartilhamento do 9 
Processo de Estadualização do HGL (Fase 2019 a 2022) e respctivos efeitos – Saulo Meirelles 10 
Secretário de Linhares;VI Congresso Estadual de Saúde – COSEMS/ES;Edital de Inscrições dos 11 
trabalhos a serem enviados para seleção Estadual – COSEMS/ES. A Secretária Executiva do 12 
COSEMS/ES passa a palavra para Vice Presidente do COSEMS/ES Srª Sandra Lupim que saúda 13 
a todos e presentes enquanto a Srª Presidente Cátia Lisboa não chega. Após a Vice presidente do 14 
COSEMS/ES passa a palavra ao Subsecretário Gleickson que fala a todos sobre Regulação 15 
Formativa; Regulação de Leitos;Regulação SAMU e Protocolo de Atendimento SESA o mesmo 16 
diz que estes programas foram implatandos no inicio desta Gestão e ainda estão em processo de 17 
ataptação e está foi a melhor form encontrada para organização da Atenção Básica nos 18 
municipios capixabas, sobre a regulação de leitos é preciso que o médico regulador autorize nos 19 
sitema para que a SESA regule a necessidade do municipio e lembra que tem recuso da PGASS 20 
a ser usado e diz que esmos todos em um processo de adaptação e que aos poucos vão ser 21 
liberadas mais vagas. Com a chagada da Presidente Srª Cátia Lisboa a Vice Presidente passa a 22 
palavra a mesma que sauda a todos os presentes e após as explicações do Subsecretário passa 23 
a palavra para a assembleia para esclarecimento de duvidas, Renata de Vila Velha diz que é 24 
necessario mais agilidade no processo pois ele é confirmado na regulação mas não são atendidos 25 
e diz que só o médico pode regular estas vagas, Patricia SESA diz  precisamos vencer as 26 
demandas ambulatoriais pois estamos em 50% quando o ideal é 100% e sabemos exatamente 27 
onde estão os guargalos! A Presidente diz que precisamos trabalhar juntos e solicita que seja feito 28 
um Forum ou Seminário para amior entendimento entre os Municipios e a SESA  - Sujestão aceita 29 
por todos e lembra que sempre houve abstinecia dos municipis e o Subsecretário diz que vai 30 
organizar um forum para solucionar estes garagalos e a regulação de leitos está expandindo 31 
varios serviçõs que vão ser disponibilizados aos municipios. Após a Presidente passa a palavra 32 
para Secretário Municipal de Saúde de Linhares Sr. Saulo Meirelles que fala a todos sobre o 33 
Processo de Estadualização do HGL de Linhares com os danos e prejuízos causados durante três 34 
anos foram detectamos os seguintes prejuízos: Servidores Desmotivados e Preocupados com a 35 
perda do emprego ou transferência, provocando dificuldade de planejamento da equipe face a 36 
insegurança e ao clima organizacional. A implantação do Sistema Previsto pelo município e outros 37 
projetos de gestão, Controle do Atendimento médico dos plantonistas. (Prejuízo na assistência 38 
aos pacientes). E ausência de Diretor Geral. Indefinição do Perfil do HGL e Convênio com 39 
Hospital Rio Doce URGÊNCIA / EMERGÊNCIA e a Prefeitura de Linhares em conjunto com a 40 
Secretária Municipal de Saúde chega à seguinte conclusão: O planejamento do processo de 41 
Estadualização do HGL, foi previsto, pela Secretaria de Saúde de Estado do Espírito Santo, para 42 
diversas datas nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022.Toda esta expectativa e compromisso, 43 
trouxe adiamentos nas movimentações de diversos setores da saúde municipal, considerando que 44 
344 servidores seriam transferidos para a rede de serviços do município. Além disso, inevitável a 45 
desmotivação dos profissionais do HGL, que previam o desligamento das suas atividades sempre 46 
projetado, pela SESA, para os próximos dois a 3 meses (durante 03 anos). Nos três primeiros 47 
meses de 2022 esse compromisso foi previsto para cada mês, o que ainda não ocorreu. Essa 48 
experiência mostra que quando as ações são integradas, é indispensável um planejamento 49 
mínimo, onde o desejo do gestor esteja vinculado as ações operacionais, evitando expectativas 50 
que causem danos irreparáveis. Registramos a necessidade de avanço no planejamento e nas 51 
relações institucionais. Após a fala do Secretário de Linhares a Secretária Executiva do 52 
COSEMS/ES Srª Marfiza Novaes fala a todos sobre o VI Congresso Estadual de Secretarias 53 



                                                            

 

Municipais de Saúde e lembra a todos que vai acontecer nos dias 07 e 08 de abril e estamos 54 
aguardando a chegada de cotações dos hotéis e afins e lembra a todos sobre a Mostra Espirito 55 
Santo Aqui Tem SUS, o regulamento já está disponível no site do www.cosemses.org.br e diz que 56 
vão ser selecionados 10 trabalhos para serem apresentados em nosso VI Congresso e destes 05 57 
vão ser premiados pelo COSEMS/ES e diz que cada município pode inscrever 03 trabalhos em 58 
conformidade com o regulamento! A premiação consiste em apenas o autor da experiencia 59 
apresente sua experiencia no.  XXXVI Congresso Nacional com passagens e hospedagens pagas 60 
pelo COSEMS/ES e lembra a todos que este congresso vai acontecer no Estado do Mato Grosso 61 
do Sul em julho e pede que os municípios que tiverem interesse em participar o COSEMS/ES 62 
solicitou a Qualitur cotação de passagens e hospedagem caso queiram é só entrar em contato 63 
com o Sr. José Salomão (27) 9.9277-1111. Após a Presidente Cátia passa a palavra ao 64 
Subsecretário Reblin que lembra a todos que a SESA em conjunto com os municípios está 65 
promovendo este fim de semana mutirão de vacinação e toda equipe SESA vai passar pelos 66 
municípios para que em conjunto possamos vacinar a população capixaba e lembra que a 67 
vacinação de crianças ainda esta baixa que devemos reverter esta situação e também estão 68 
disponibilizando 65 mil  testes de antígenos para Influenza e  COVID e quanto ao uso de mascara 69 
o Estado optou por continuarmos com o uso de mascaras! Após a Presidente passa a palavra 70 
para Dr. Francisco que fala sobre a continuidade do curso de Pos Graduação e 118 vagas. E 71 
explica que o Curso de Pós Graduação Lato Sensu de Planejamento, Gestão e Governança de 72 
Rede de Atenção e Vigilância em Saúde, são atribuições foram divididos desta forma a SESA 73 
Secretaria de Estado da Saúde: Garantir o provimento e preparação dos tutores e do corpo 74 
docente, modelagem dos encontros, elaboração do material de apoio e demais condições  75 
materiais e encargos orçamentário-financeiros para a realização das etapas do projeto no âmbito 76 
da SESA; Por meio do ICEPi, prover suporte nas questões metodológicas e pedagógicas bem 77 
como as certificações dos participantes; Por meio da Coordenação do Curso, Assistente de 78 
Projeto e Coordenadores Regionais devidamente designados, coordenar a elaboração e 79 
execução do Curso. Ao COSEMS/ES: Garantir a inclusão do acompanhamento do Curso 80 
como pauta permanente sempre que necessário; apoiar as medidas de gestão necessárias ao 81 
bom desenvolvimento das etapas do Curso e o pleno cumprimento das pactuações necessárias 82 
ao desenvolvimento das atividades previstas; incentivar os técnicos municipais à efetivação da 83 
matricula ao Curso, por meio dos gestores. Aos Municípios: Validar a indicação de 84 
continuidade dos técnicos municipais para participar do Curso de Especialização através da 85 
assinatura do Termo de Anuência; garantir carga horária protegida dos técnicos indicados para 86 
participação dos encontros quinzenais regionais; Garantir carga horária protegida para as 87 
atividades de dispersão no processo de tutoria; Viabilizar as condições necessárias para 88 
participação dos seus técnicos designados   para participar do Curso, nas atividades presenciais (ou 89 
à distância – conectividade, se houver determinação expressa para o controle da pandemia). Não 90 
haverá qualquer transferência de recursos orçamentário-financeiros entre     gestão estadual e 91 
municipal para realização do Curso. A SESA arcará com os recursos financeiros necessários à 92 
realização dos encontros, desde o suporte metodológico, docência, tutoria e infraestrutura para 93 
realização dos mesmos. Os municípios assumirão o custeio necessário aos deslocamentos de 94 
seus técnicos para atividades presenciais e a infraestrutura local para conectividade de seus 95 
técnicos nas atividades não-presenciais. Após é falado sobre os indicadores BIPARTITE com 13 96 
indicadores que foram discutidos entre o COSEMS/ES e a SESA e foi apresentado ao 97 
COSEMS/ES 23 indicadores, mas após a discussão entre os entes o COSEMS/ES pediu que 98 
fossem retirados alguns pontos pois os mesmos já estão com no Previne Brasil a presidente Cátia 99 
faz um alerta a todos para que mantenham seus indicadores em dia pois podem acarretar 100 
prejuízos aos municípios. Após a Presidente passa a fala as Senhoras Marfiza e Renata 101 
Assistência Social de Vila Velha que participaram de uma reunião com o COGEMASES – 102 
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Espírito Santo e explica a todos que 103 
cada Secretária tem um Colegiado como o nosso e esta solicitação foi para tratar especificamente 104 
do fluxo entre as duas Secretárias Saúde e Assistência Social sobre alguns temas como saúde 105 
mental, moradores de rua atendimento domiciliar de idosos e Marfiza passa a palavra para Renata 106 
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Assistente Social de Vila Velha que diz que o maior gargalo enfrentado pela Assistência Social é a 107 
retirada o morador de rua pois quando o mesmo é levado as Unidades de Saúde ou aos PAs os 108 
médicos e enfermeiros se recusam a atendê-los exigindo que a assistência de banho entre outros 109 
pontos colocados e diz que precisamos entrar em um consenso pois todos são usuários do SUS e 110 
não podemos negar atendimento e sugere que conversem com suas equipes pois esta situação 111 
está causando um grande mal estar entre os entes! Após a Presidente passa a palavra para Carla 112 
Facilitadora do COSEMS/ES que saúda a todos os presentes e fala sobre a importâncias das 113 
Câmaras Técnicas do COSEMS/ES que precisam ser reformuladas pois estes técnicos que dão 114 
respaldo aos Secretários em assuntos pertinentes a cada demanda da Secretária Estadual de 115 
Saúde o COSEMS/Es possui 04 CTS de Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Atenção 116 
Básica e Regulação que estão defasadas e precisa de indicações e que os municípios já 117 
pertencentes justifiquem sua permanência nas CTS precisamos das indicações até quarta-feira e 118 
avisa aos Superintendentes sobre o reagiste da ajuda de custa para o Coffee Breack da CIR da 119 
três Regiões de Saúde que antes era de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) passando para 120 
R$ 300,00( trezentos reais) por Região de Saúde (sugestão aceita por todos). A Presidente 121 
pergunta aos Secretários quais os municípios querem fazer indicações as indicações vão partir 122 
dos seguintes municípios: Vila Velha, Fundão, Linhares, Atílio Vivacqua, São Gabriel da Palha, 123 
Serra, Muqui, Jaguaré, Sooretama, São Roque do Canãa, Montanha, Mucurici, Jeronimo 124 
Monteiro, Domingos Martins, Nova Venécia, Santa Leopoldina e Laranja da Terra. Carla lembra 125 
que é preciso que enviem nome completo, e-mail e telefone e qual CT vai participar. A presidente 126 
Cátia Lisboa convida todos os Secretários é Técnicos presentes a almoçar por conta do 127 
COSEMS/ES devido a extensão desta Assembleia. (sugestão aceita por todos). E sem, mas nada 128 
a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes 129 
Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 130 
subscrita.  131 
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