
                                                            

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 1ª Assembleia 1 

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

Santo/COSEMS-ES – às 14:00 horas na modalidade de Videoconferência. A Presidente 3 

do COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa saúda todos os presentes e diz que está 4 

é uma assembleia atípica pois, estamos passando por um a crise mundial sem 5 

precedentes e este é o momento de nos unir e fortalecer nosso Colegiado e nos fortalecer 6 

como municípios pois , vamos passar por uma pandemia em escalas talvez nunca 7 

imaginada, por isso a decisão da Diretoria do COSEMS/ES em fazer esta assembleia por 8 

videoconferência para que possamos nos alinhar  e depois chamar o  Secretário Estadual  9 

para tiara as dúvidas e fazer os questionamento necessários. A presidente diz que em 10 

conversa com o Secretário Estadual o mesmo garantiu que o Estado vai abrir mais leitos 11 

de UTI para atender a demanda crescente de casos de COVID- 19. Após A presidente 12 

passa a palavra para Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES que saúda a todos o 13 

presença e agradecendo participação em nossa 1ª videoconferência e explicando que 14 

temos a participação da nossa assessora de imprensa Karol Gazoni que vai organizar o 15 

fluxo de perguntas e fala de nosso gestores para que todos sejam comtemplado com suas 16 

demandas e questionamentos. Após a Sr.ª Andreia Secretária de Santa Teresa, que diz a 17 

todos que este é o momento de nos organizar, pois sabemos que cada município tem 18 

uma realidade diferente que diz que sua preocupação com a questão de leitos de 19 

isolamento nos hospitais filantrópicos e diz que por este motivo cancelou toda a agenda 20 

de cirurgias eletivas do mês de abril e questiona a falta de recurso financeiro do Estado 21 

para o financiamento deste leitos e sabemos que  as Regionais estão com dificuldades 22 

em gerenciar a organização destas e outras demandas. Vanessa Secretária de Iúna diz 23 

que o desenho da região Sul é o mesmo de Metropolitana só que estão com menos casos 24 

de COVID-19 até o momento e a região Sul já questionou o Secretário Estadual sobre a 25 

questão dos leitos e se vão fazer um hospital de campanha mas já sabemos que o Estado 26 

é contra essa abertura e teme a chegada do pico da pandemia e questiona o tratamento 27 

do pacientes pós COVID como será realizado? Saulo Secretário de Linhares diz que criou 28 

10(dez) leitos de UTI e o Estado criou os outros pois o município não consegue arcar com 29 

despesa altas de respiradores sem contar que em sua grande maioria que são sendo 30 

doados estão apresentando defeito ou precisam de adequações par uso e estão fazendo 31 

uma enquete sorológica que vem dando certo até o momento e tem dificuldade ainda no 32 

critério de escolha para realização deste teste. Beto Secretário de Marilândia diz que 33 

ainda temos uma dependência enorme com o município de Vitória e diz temer o pico da 34 

pandemia e vem cuidando de seus município com pode e fala da dificuldade de 35 

comunicação com os hospitais da região central pois parece que estão pedindo favor e a 36 

Presidente diz que está esta sendo uma dificuldade de todos neste momento. Saulo 37 

Secretário de Linhares ressalta sua preocupação com leitos ocupados pela ortopedia e o 38 

medo de contaminação destes pacientes e a Presidente diz que estas dificuldades vão 39 

ser todos ponto de pauta para próxima  assembleia que será realizada com a presença de 40 

Secretário Estadual e sugere uma Assembleia Extraordinária para o dia 22.05.2020 com a 41 

presença do Secretário Estadual para esclarecimento a todos! A Presidente pede para 42 

Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES fazer um combinado de todos os 43 

questionamentos para um ponto de pauta a ser encaminhado a SESA e Marfiza diz que 44 

não devemos parar as ações realizadas por nossa Atenção Básica e aproveita para 45 

incentivar os Secretários a fazer um vídeo com estas ações para alimentar as redes 46 

sociais do COSEMS/ES e CONASEMS. Após Terezinha Secretária de Baixo Guandu diz 47 

que também não está realizando as cirurgias eletiva mas esta reagendando todas e as 48 



                                                            

 

situações de pessoas com comorbidade a Atenção Básica continua atendendo. Kamila 49 

Secretária de Colatina diz que sua maior preocupação continua sendo os leitos de 50 

isolamento e UTI e visitas dos Agentes de Saúde? Andreia Secretária de Santa Teresa 51 

diz que seu município continua trabalhando e fazendo levantamento por telefone e 52 

evitando o contato neste momento. Marfiza Secretária Executiva lembra a todos que as 53 

cirurgias eletivas foram canceladas e este é um ponto de pauta vencido devemos nos 54 

focar em outras demandas. Elquimines Secretário de Alto Rio Novo diz que se preocupa 55 

com o transporte sanitário onde tem muitas dificuldades. Cristina Secretária de João 56 

Neiva diz que consegui contratualizar 08 (oito) leitos com o hospital que atende seu 57 

município e fala na dificuldade de resposta do LACEN para os testes de COVID. Henrique 58 

Secretário de São Mateus alerta a todos sobre os oportunistas que estão aproveitando 59 

esta situação para agir de má fé com a população aplicando golpes em nome da 60 

pandemia. A Presidente diz que passou essa situação no Grupo do CONASS e 61 

CONASEMS e recebeu como resposta que devemos ficar atente pois está acontecendo 62 

em todo o Brasil e como sugestão devemos pedir para SESA organizar estes inquéritos 63 

que estão surgindo junto ao Ministério da Saúde para evitar possíveis golpes. Após 64 

Marfiza faz um esclarecimento quanto a portaria 172 e diz que a cada dia estamos sendo 65 

bombardeados por novas portaria que não estamos tendo tempo de estuda-las 66 

corretamente e quanto a portaria citada quanto no que devemos usar o recurso podemos 67 

reutiliza-lo em outras necessidade e que caso o município tenha dificuldade devem sim 68 

acionar as Apoiadoras do COSEMS/ES que estão a disposição de todos, e quanto a 69 

portaria institucional do COSEMS/Es que causou estranheza explica que a demora foi 70 

devido ao cartório pois esta demora  ocasionou um desconto retroativo mas já foi 71 

normalizado segundo o CONASEMS. Quando ao trabalho da polícia no auxílio dos 72 

secretários faz como sugestão no uso do Gabinete de Crise que foi criado para alinhar as 73 

secretárias de cada município, quanto a odontologia não vai ser feito a cobrança de 74 

recurso. Após A presidente agradece a todos e diz que vamos fazer um combinado de 75 

todos os questionamentos para próxima assembleia como ponto de pauta para o 76 

Secretário Estadual.E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do 77 

COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, 78 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   79 


