ATA DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO
COSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ, realizada no
dia 27 de julho de 2018, no estande institucional do CONASEMS, no Centro de
Convenções Hangar – em Belém/PA, às 10h, durante a realização do XXXIV
Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Toda a Diretoria Executiva
esteve presente: Josete Malheiro Tavares, presidente do COSEMS/CE (SMS
Guaiuba), Sayonara de Moura Cidade (SMS Aracati), Ângelo Luís Leite Nóbrega (SMS
Jijoca de Jericoacoara), Rilson Andrade (SMS Quixelô) e André Barreto Esmeraldo
(SMS Crato), além de Wilames Freire Bezerra, vice-presidente do CONASEMS e as
assessoras técnicas Maria do Carmo Xavier Queiroz e Ana Virgínia Justa. A Reunião
teve como pauta principal avaliar a participação da delegação cearense no VI
Congresso Norte/Nordeste e XXXIV Congresso do CONASEMS, realizado em
Belém/PA no período de 25 a 27 de julho de 2018. Como pontos de destaque relatouse a expressiva delegação cearense, próxima de uma centena de participantes, que
dentre outras questões conseguiu aprovação da Assembleia Geral do CONASEMS
para realização do VII Congresso Norte/Nordeste em 2019 na cidade de Fortaleza-CE.
Outro ponto importante da programação foi a presença marcante dos Apoiadores do
Projeto Rede Colaborativa, inovação fruto da parceria do COSEMS/CE com o
CONASEMS e o Hospital Alemão Osvaldo Cruz, através do PROADI-SUS, pelo qual o
Ceará conta com 11 apoiadores (sendo um para cada duas regiões de saúde) e uma
coordenadora, no caso Ana Virgínia Justa. Esta por sinal repercutiu as boas
impressões deixadas pelo grupo do Ceará para todo o Brasil, em face do trabalho
exitoso de articulação com os municípios que vem sendo conduzido. Na sequência
avaliou-se a participação do Ceará neste congresso, que excepcionalmente foi misto,
o nacional junto com o norte nordeste: Maria do Carmo Queiroz, secretária executiva
do COSEMS/CE destacou a contribuição que técnicos cearenses deram compondo a
equipe avaliadora da “Mostra Aqui Tem SUS” que tem a missão de escolher os
melhores trabalhos e experiências exitosas do conjunto dos municípios brasileiros,
sendo esperada com expectativa a publicação dos resultados na tarde do último dia de
congresso, ou seja, em após essa reunião. Wilames Freire ponderou que o formato do
coquetel organizado para reunir a delegação cearense no início de noite do dia
26/07/2018 não atendeu o objetivo pretendido, em face da dispersão do grupo. Josete
Tavares explicou que essa agenda foi pensada pela equipe técnica do COSEMS, que
não e atentou haver programação científica e várias mesas temáticas do congresso
acontecendo no mesmo horário, concorrendo assim com o encontro, razão pela qual
considerou e justificou a baixa adesão. O próprio presidente do COSMES/CE estava
compondo uma mesa temática sobre o Programa Mais Médicos na condição de
debatedor, no mesmo horário do coquetel. Encaminhou-se o indicativo de pedir
atenção redobrada da equipe do COSEMS para não mais ocorrer esse tipo de
agenda, quando o congresso tiver atividades concomitantes. O terceiro ponto avaliado
foi o estande institucional do COSEMS/CE, que simbolicamente é denominado
“BODEGA DO CEARÁ” e já se consolidou como um dos destaques temáticos, que se
supera a cada ano e se consolida enquanto importante ponto de encontro das
variadas delegações presentes ao evento, com o registro do trabalho dedicado da
equipe do COSEMS, e o lançamento nacional da edição nº 43 da Revista
Sustentação.

Nada mais havendo a relatar, eu, Maria do Carmo Queiroz Xavier redigi a presente
ata, lida e assinada pelos seguintes:


Josete Malheiro Tavares, presidente do COSEMS/CE (SMS Guaiuba)



Sayonara de Moura Cidade, vice-presidente (SMS Aracati)



Ângelo Luís Leite Nóbrega, diretor financeiro (SMS Jijoca de Jericoacoara)



Rilson Andrade, secretário de articulação (SMS Quixelô)



André Barreto Esmeraldo, secretário geral (SMS Crato)



Wilames Freire Bezerra, vice-presidente do CONASEMS (SMS Pacatuba)



Ana Virgínia Justa, assessora técnica.

