
                                                            

 

Aos quatro e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 3ª 1 

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

Santo/COSEMS-ES – às 09:00 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 após saúda todos os 5 

presentes e passa ao ponto de pauta: Reflexões no memento de Crise – Denise 6 

Rinehart/CONASEMS; Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na Rede de 7 

Atenção Básica à Saúde – Denise Rinehart/CONASEMS; Desafios do novo modelo de 8 

Regulação da Atenção Especializada; Cenário Atual do COVID-19 no Estado do Espírito 9 

Santo; Previne Brasil; Informatiza APS – Apoiadoras COSEMS/ES e Portarias. Após 10 

Marfiza agradece a presença da Senhora Denise Rinehart que sempre está presente em 11 

nosso Estado e apoiado o COSEMS/ES sempre que solicitamos. Denise faz uma reflexão 12 

com todos sobre o momento que o país está vivendo e o mundo e que está é a hora de 13 

repensarmos nossas estratégias e novos desafios que nos são impostos todos os dias 14 

pois sabemos que a saúde é de uma responsabilidade imensa e o CONASEMS em 15 

parceiro com o CONASS esta lançando o Guia Orientador para o enfrentamento da 16 

pandemia na Rede de Atenção Básica à Saúde e este é mais um equipamento para 17 

ajudar o Gestor a usar os recursos que estão sendo disponibilizados pelo MS com 18 

responsabilidade para evitar futuros problemas e sabemos também que este ano por se 19 

tratar de ser um ano eleitoral devemos ser mais cautelosos ainda. Denise diz que é uma 20 

honra trabalhar com os guerreiros e guerreias do SUS que não desistem da luta que a 21 

cada dia se mostra diferente da nossa realidade agradece a contribuição de todos para 22 

organização de ideias para montagem do Guia e especial a Andreia Passamani que é 23 

colaboradora do CONASEMS e membro da Diretoria do COSEMS/ES e lembra que 24 

vamos enfrentar essa pandemia de cabeça erguida e com fé venceremos mais essa 25 

etapa! Após Haysten Vice Presidente do COSEMS/ES a gradece as palavras de apoio e 26 

motivação aos Gestores que estão passando momentos de muita dificuldade de todo 27 

país. Após Haysten passa a palavra para Andreia Passamani que agradece as palavras 28 

de apoio e diz que nos Gestores neste momento de pandemia saímos da obscuridade de 29 

uma forma não muito boa, mas por outro lado também é uma forma de mostra para todos 30 

a força do SUS. Após Haysten passa a palavra para Dr. Nésio que saúda a todos  e diz 31 

que este é o momento de empoderar a todos e sabe das dificuldades enfrentada por todo 32 

o Estado e que vamos juntos defender o SUS para que juntos consigamos vencer todas 33 

as dificuldades juntos e assim saímos mais fortes! Após Marfiza fala sobre a Regulação e 34 

sabemos que não a grandes novidades no momento e Andreia sugere que o Estado faça 35 

um videoconferência com os coordenadores da regulação para tirar dúvidas neste 36 

momento e também pensar estratégia para atrair médicos para trabalhar no interior do 37 

Estado pois temos um gargalo enorme nos municípios do interior (sugestão aceita por 38 

todos) para sanar duvidas que assolam a todos! Sobre o Cenário da COVID Dr. Nésio diz 39 

que vem alertando a todos sobre o lockdown que é uma possibilidade real em nosso 40 

Estado pois não conseguimos estabilizar a curva de casos de COVID e que a SESA está 41 

apoiando a todos em suas necessidades. Após Marfiza passa a palavra para Apoiadora 42 

Jovelina que faz um relato sobre o Informatiza APS que é um recurso que vai ser 43 

disponibilizados aos municípios com um portuário eletrônico que vai ser disponibilizado 44 

pelo MS conforme a necessidade de cada região de saúde e havendo dificuldades nessa 45 

implementação as Apoiadoras do COSEMS/ES vão estar a disposição para ajudar a 46 

todos em suas duvidas quanto as Portarias que todos os dias estão chegando as 47 

Apoiadoras também estão estudando incansavelmente a todas par orientar a todos os 48 



                                                            

 

municípios em suas necessidades pois sabemos em sua grande maioria são sobre 49 

recurso financeiro e devemos ter cuidado com o uso deste recurso. E Marfiza diz que o 50 

mais breve possível vai organizar uma videoconferência com o Diogo de CONASEMS 51 

para falar sobre estas portarias de recursos financeiros pois não podemos perdê-los mais 52 

também devemos usá-los com sabedoria para evitar futuros aborrecimentos quanto ao 53 

uso indevido do recurso. Após o Vice Presidente do COSEMS/ES Haysten faz um 54 

solicitação aos municípios sobre os vídeos com a troca de experiência que muito 55 

engrandece a todos e que é só enviar para o COSEMS/ES e Marfiza diz que este projeto 56 

vai rodar o Brasil todo e que este é o momento de expandir nossas experiências. Após 57 

Haysten passa a palavra para Marfiza que diz a todos que vamos seguir o calendário de 58 

Assembleia do COSEMS/ES de forma virtual e que vai ter uma reunião virtual com o 59 

Conselho Fiscal do COSEMS/ES para aprovação de contas do 1º Quadrimestre de 2020. 60 

Após Haysten agradece a todos pela presença e diz que todos estamos junto nesta luta! E 61 
sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza 62 
Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e 63 
aprovada será subscrita.   64 


