
                                                            

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 2ª Assembleia 1 

Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo-2 

COSEMS/ES – às 09:00 horas, em formato virtual atendendo as normas sanitárias 3 

estaduais. A Presidente do COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa saúda todos 4 

os presentes e explica que neste 1º momento será somente pauta com os municípios 5 

e após será a reunião geral com o Secretário Estadual. Após a Presidente fala das 6 

crescentes demandas do Ministério Publico entre outras demandas que os municípios 7 

estão tendo que responder com um prazo de 24 horas sujeitos a penalidades e diz 8 

para os Secretários que deleguem estas demandas para equipe técnica ou assessoria 9 

jurídica e não deixem de responder! Após a Presidente passa a palavra para Daniele 10 

da imunização que fala a todos sobre a campanha de vacinação da Influenza dia 12 11 

de abril e será distribuído apenas 30% para imunizar neste primeiro momento crianças 12 

de 0 a 06 anos, gestantes e puérperas e a partir de hoje dia 09/04 o Estado vai 13 

distribuir seringas e agulhas para essa campanha e reforça para que alimente o CIES 14 

para evitar problemas futuros com os órgãos reguladores. Após a Srª Marfiza Novaes 15 

Secretária Executiva do COSEMS/ES abre para perguntas e Sandra Lupim Secretária 16 

de Jeronimo Monteiro sobre a vacinações dos policiais e Daniele diz que deve ser 17 

usada o que vai ser enviado para esse uso não devemos comprometer as doses 18 

destinadas a outras faixas etárias e a SESP ficou de enviar lista nominal dos policiais 19 

para SESA e após será encaminhada aos municípios pois infelizmente ainda não 20 

temos o quantitativo suficiente para imunizar toda força policial e Daniele diz que vai 21 

fazer um live com os representantes da imunização dos municípios para esclarecer 22 

quanto ao uso correto das doses de vacinas enviadas pelo MS e segundo a mesmo 23 

sobre a questão dos Assistentes Sociais ainda não a previsão para vacina-los, por não 24 

serem considerados Agentes de Saúde. Após Marfiza passa para o segundo ponto 25 

Instrumentos de Gestão a Apoiadora das Regiões Sul e Metropolitana Srª Jovelina diz 26 

que no ano de 2020 muitos municípios ainda não concluíram seus instrumentos e 27 

sabemos das complexidades do sistema e diz que está à disposição para ajudar pois 28 

caso não sejam sanadas vão acarretar diversos do não envio de recurso financeiro ao 29 

município sem contar nas penalidades ao Gestor! Quanto as Oficinas online solicitam 30 

que os Gestores deem aos seus técnicos o momento de dispersão necessária para 31 

conclusão do curso para que posam entregar o produto final e reforça dizendo que as 32 

Apoiadoras do COSEMS/Es estão de mãos dadas com os municípios para sanar 33 

dividas e dificuldades. Após a Apoiadora das Regiões Central/Norte Srª Rosania faz 34 

um panorama parecido com da Apoiadora Sul/Metropolitana e faz um apelo para estas 35 

regiões precisam quebrar o silencia ao menor desconforto ou dificuldade é só acionar 36 

o Apoio do COSEMS/Es para juntos acharmos e traçarmos uma estratégia para sanar 37 

o problema. Marfiza reforça que esta silencio pode custar muito caro ao Gestor pois 38 

vai ser cobrado no seu CPF e reforçam que dos 78 municípios apenas 02 não 39 

enviaram seu plano de gestão e sem ele não conseguem alimentar o sistema e pede 40 

que estes municípios acionem as Apoiadoras para que juntos concluam seu Plano o 41 

mais rápido possível. Após a Presidente para a palavra para Dr. Francisco que fala 42 

que vai fazer uma agenda em conjunto com as apoiadoras que após o envio de 43 

pendencias dos 78 municípios que vai ser enviado pelo Ministério da Saúde onde 44 

pretendem fazer um mutirão para sanar estas falhas e aproveita para agradecer aos 45 

78 municípios pela adesão nas oficinas. Após Stanley Apoio TI do COSEMS faz um 46 

panorama do sistema de informação SIPNI e diz que o sistema está passando por 47 

reformulações para simplificar o registo das vacinações tanto da Influenza quanto do 48 



                                                            

 

COVID-19 e qualquer dificuldade esta a disposição dos municípios e lembra que 11 49 

municípios perderam o recurso do informatiza Brasil e está disponível no site do 50 

COSEMS/ES o formulário com estas informações e caso precisem de ajuda entrem 51 

em contato (27) 9.9781-5038. Após Edileusa da SESA sobre a Violência das Mulheres 52 

do Campo e tem a ajuda do Ônibus Lilás que percorria estas localidades oferecendo 53 

suporte a estas mulheres e com a pandemia este serviço foi paralisado e diz que a 54 

SESA está trabalhando em parceria com a Assistência Social e agora estes serviços 55 

estão sendo oferecias de forma online. Após a Presidente fala sobre as notificações e 56 

recomendatórias do MP e outros órgãos e diz que Drª Ignez Poldi se pôs a disposição 57 

para ser a porta voz dos municípios e que sugere que façamos um grupo de discussão 58 

para alinharmos junto a ela e Henrique Secretário de São Mateus diz que este é um 59 

momento delicado que cada parceria deve ser valorizada e que os prazos de 60 

respostas estão cada dia mais curto e Marcio Secretário de Muqui diz que este é 61 

momento de nos unir ao MP. Após a Presidente passa a palavra para Marfiza que 62 

pede indicações para os Grupos Condutores de Urgência e Emergência, RAPS, 63 

Pessoa com Deficiência, Pessoas com Doenças Crônicas (DCNT) e Materno Infantil 64 

das 03 Regiões de Saúde precisamos de nome completo e-mail e telefone e lembra 65 

que todas estas agendas estão sendo feitas de forma online devido a pandemia um 66 

titular e um suplente para cada região. Sobre o KIT Intubação somente 14 municípios 67 

responderam ao CONASEMS e esteve em reunião com o Conselho Estadual onde foi 68 

informada que as Conferencias Municipais de Saúde deste ano de 2021 estão 69 

canceladas por hora. A presidente Cátia encerra a Assembleia agradecendo a 70 

presença de todos. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia 71 

do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do 72 

COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   73 


