
                                                            

 

Aos primeiros dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 4ª Assembleia 1 

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

Santo/COSEMS-ES – às 13:00 horas na modalidade de Videoconferência. A Secretária 3 

Executiva do COSEMS/ES Sr.ª Marfiza Machado de Novaes justifica a ausência da 4 

Presidente do COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa e passa a palavra para 2º 5 

Vice presidente do COSEMS/Es Sr. Haysten Soares que saúda todos os presentes 6 

passando aos pontos de pauta: Regulação Formativa – SESA, Mais Médicos-7 

Vinculação – SESA. Cirurgias Eletivas – SESA e DigiSUS – COSEMS/ES. A pedido da 8 

Secretária Estadual de Saúde pediu-se para atrasar o ponto de pauta sendo assim passa-9 

se a palavra para as Apoiadoras Institucionais do COSEMS/ES Senhoras Jovelina 10 

Ferreira e Rosania Loriato. A Secretária Executiva do COSEMS/Es Sr.ª Marfiza fala a 11 

todos da importância do Apoiador Institucional para que a Gestão Municipal se fortaleça e 12 

que possamos nos apropriar de todos os recursos destinado a saúde. Após a Sr.ª 13 

Jovelina fala sobre os dois territórios de saúde a qual supervisiona Regiões Sul e 14 

Metropolitana e faz um apelo para os programas relacionados ao DigiSUS pois sabemos 15 

que se não forem alimentados corretamente vão acarretar perda de recursos. A Sr.ª 16 

Rosania Apoiadora das Regiões Central e Norte, após sua apresentação faz o mesmo 17 

apelo aos Gestores para que alimentem o sistema para evitar corte de recurso da saúde. 18 

Após Marfiza lembra a todos que tiverem duvidas entrem em contato com a Apoiadora de 19 

sua região para que todos regularizem seus sistemas para que assim sejam penalizados. 20 

Após o 2º Vice Presidente para a palavra para o Sr. Gleikson Subsecretário Estadual que 21 

faz um pequeno panorama da pandemia no Espírito Santo antes de falar sobre a 22 

Regulação Formativa e diz que neste momento será implementada de forma gradativa 23 

pois o momento que estamos enfrentando requer muito de todos mas esse sistema veio 24 

para facilitar a retomada de consultas exames e cirurgias de alta e media complexidade 25 

no Estado pois sabemos que esse é um enorme gargalo em nosso sistema e aqueles 26 

municípios que necessitam de internet o Estado vai esta providenciando já que o sistema 27 

vai ser online. Após o Vice presidente para a palavra para Presidente do COSEMS/ES 28 

Sr.ª Cátia Vieira, que agradece a condução do mesmo durante sua período de ausência e 29 

diz a todos que este sistema de Regulação Formativa oferecido pela SESA necessita 30 

passar por ajuste e diz que no caso do município de Vitória que já possui seu próprio 31 

sistema como fica? Marcela Secretária de Santa Leopoldina diz que em certas localidades 32 

de seu município a internet não funciona e que o programa é interessante mas precisa 33 

passar por ajuste técnicos para ser implantado no municípios sem contar a questão da 34 

Judicialização não é o momento dos municípios assumirem mais essa carga e estamos 35 

sem referencia Estadual. Fabiano SubSESA diz que a Secretária Estadual entende todas 36 

essas aflições e garante que o programa vai ser trabalhado em conjunto com os 37 

municípios. A presidente diz que este programa tem que ser trabalhando em conjunto pois 38 

sabemos das peculiaridades de cada município do Espírito Santo. Quanto ao Programa 39 

Mais Médicos antes da falo do Sr. Fabiano Secretária Executiva diz que o Ministério da 40 

Saúde e SESA não estão tendo informações dos municípios quanto ao Programa pois a 41 

Sr.ª Marcela Stov indicada por este Colegiado como representante simplesmente foi 42 

ignorada e Fabiano diz que realmente foi um falta de respeito junto ao colega de trabalho 43 

e Marfiza diz que vai tentar reverter toda essa situação desagradável e todos devem se 44 

retratar pois sabemos da importância do Programa Mais Médicos no municípios 45 

capixabas. A Secretária Marcela Stov de Santa Leopoldina diz que vai entrar com uma 46 

ação judicial devido a total falta de profissionalismo na qual foi tratada e assim não quer 47 

mais representar o COSEMS/ES. A presidente passa a palavra para Gleikson que fala 48 



                                                            

 

sobre as Cirurgias Eletivas o mesmo diz que SESA esta reorganizando todo o sistema 49 

que ficou engessado pela pandemia e que até o final do mês de agosto terá informações 50 

mais plausíveis e se põe a disposição de todos os municípios para sanar qualquer 51 

dificuldade. Marfiza pede a palavra a presidente para falar a todos do I Congresso Virtual 52 

do CONASEMS que estará encaminhado link para a participação de todos e os temas são 53 

bem abrangentes. A presidente passa a palavra para o SubSESA Reblin que esclarece 54 

algumas duvidas quanto ao Inquérito Sorológico do COVID-19 e diz a todos que este foi o 55 

modelo que o MS encaminhou aos Estados seguindo o modelo do IBGE e a SESA vai 56 

fazer um chamamento aos municípios para ver o interesse do mesmo na participação 57 

deste testagem. O Secretário de Marilândia Beto Partelli diz que a SESA deve elaborar o 58 

mais rápido possível uma nota sobre essa enquete sorológica e soltar na imprensa e 59 

Reblin diz que essa é uma ótima sugestão e vai solicitar a SESA. Após a presidente 60 

agradece a presença de todos e sabe que este é um momento de aflição para todos nós e 61 

que juntos vamos vencer essa pandemia! E sem, mas nada a declarar deu-se por 62 

encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária 63 

Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita. 64 

  65 


