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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS RJ), 

em consonância com o Regulamento Interno que dispõe sobre os procedimentos e competências 

inerentes ao processo de apresentação ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) da prestação de contas dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos 

Estados (COSEMS) referentes aos recursos oriundos da Contribuição de Representação 

Institucional das Secretarias Municipais de Saúde, apresenta, neste relatório, as atividades 

desenvolvidas durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. 

Objetivando melhor visualização das atividades, optamos por categorizá-las da seguinte 

forma: Reunião de Diretoria, Assembleia de Secretários – Ordinária e Extraordinária, Assessoria 

Técnica, Assessoria Administrativa e Financeira, Apoiadores Regionais, Assessoria Jurídica, 

Assessoria de Comunicação, Participação da Equipe em Eventos de Importância para a Saúde 

Pública. 

 

1 - REUNIÃO DE DIRETORIA  

 

A diretoria do COSEMS RJ é composta pelo Presidente, Primeiro Vice-presidente, Segundo 

Vice-Presidente, Secretário Geral, Diretor Financeiro, Diretor de Comunicação, Diretor de Relações 

Institucionais e Parlamentares, Diretor de Direito Sanitário, Diretor de Regionalização e 

Descentralização e nove vice-presidentes regionais e seus suplentes, sendo um titular e um suplente 

para cada uma das nove regiões de saúde fluminenses.  

As reuniões ordinárias de diretoria possuem calendário pré-definido e acontecem, mensalmente, 

sempre no dia anterior às reuniões da CIB e da Assembleia de Gestores. É neste espaço que os 

diretores, juntamente com a equipe técnica, discutem temas de relevância política e técnica que 

necessitam de articulação para atendimento aos interesses dos municípios, além de fazerem 

encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião entre diretoria do COSEMS-RJ e Secretário 

de Estado da Saúde e para a CIB.  

Durante o primeiro quadrimestre de 2021, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 13 de 

janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e 14 de abril, tendo, respectivamente, as seguintes pautas:  

 

1.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 
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Aprovação da Ata da Reunião de Dezembro/2020; Situação da vacina no país e no estado; 

Situação dos pacientes pós Covid-19; Proposta de Encontros regionais com os novos secretários de 

saúde; Processo de Eleição para a próxima diretoria do COSEMS RJ; Pauta da Reunião de 

Acolhimento aos Novos Gestores Municipais, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.  

 

1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

  

Pauta CIB; apreciação e aprovação da ata de janeiro/2021; Informações sobre o Previne 

Brasil; Informações sobre a vacinação Covid-19: lançamentos da vacina, funcionamento sistema, 

perdas e divulgação das pessoas vacinadas; Esclarecimentos sobre o Cofinanciamento da Secretaria 

Estadual de Saúde; Processo eleitoral COSEMS RJ.  

 

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021  

 

Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária (fevereiro/2021); Nomeação da Nova Secretária 

Executiva; Recomposição do GT VISA (CONASEMS); Programa de Proteção de Testemunhas e 

Vítimas Ameaçadas – Documento Defensoria Pública; Devolutiva Reunião CNJ; Recomposição 

dos representantes do COSEMS RJ no CES RJ; Recomposição do COSEMS RJ na CIB RJ; Criação 

de Comissão para Avaliação do Patrimônio do COSEMS RJ; Posicionamento do COSEMS RJ 

sobre a Aquisição de Vacinas – FNP e Unidos pela Vacina; Pauta da CIB de março e informes.  

 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

Apresentação da Assessoria de Comunicação COSEMS RJ; Alteração na Equipe Técnica 

COSEMS RJ (entrada da Alice Lima e Lucas Cabral e mudança de função da Solange Cirico); 

Aprovação da Ata da 3ª reunião ordinária (Março/2021); Situação do Kit Intubação; Situação das 

Cirurgias Eletivas; Falta de referência para leitos UTI na Baixada Litorânea; Planilha de Leitos 

COVID (SES – Rodrigo Lages); PREFAPS (SES – Thaís Severino); DCNT (SES – Thaís 

Severino); Cofinanciamentos Estaduais da CIB de Março/2021; Pauta da CIB de Abril e informes. 

 

Ainda no âmbito das atividades desenvolvidas pela Diretoria no primeiro quadrimestre de 

2021, destacamos: reuniões mensais com o Secretário Estadual de Saúde e sua equipe; participação 

em agendas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ; participação em 

demais fóruns, oficinas e seminários nas diversas áreas da Saúde Pública.  
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2 - ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

2.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 

A primeira assembleia de 2021, contou com presença maciça de gestores e técnicos. Foi 

realizada a recepção dos novos secretários municipais de saúde; foi feito o anúncio do processo 

eleitoral da diretoria da entidade para o biênio 2021/2023 e foram abordadas questões relacionadas 

ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo taxas de ocupação nos hospitais e a situação 

das vacinas para enfrentamento da doença. No turno da tarde, houve a realização de um evento de 

acolhimento organizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES 

RJ). 

Foi divulgado, por uma integrante da equipe da Assessoria de Informação em Saúde da 

Secretaria de Estado, o calendário de realização de oficinas no formato online para capacitação dos 

municípios na análise exploratória de dados da saúde através do TABNET – sistemas de 

informações do Ministério da Saúde – e das bases existentes na página da SES RJ. O primeiro 

encontro teve ênfase na análise dados dos TABNET, no dia 19 de janeiro. O segundo abordou o uso 

do TABNET com foco na Atenção Primária, nos dias 26 e 27 de janeiro. 

No contexto do enfrentamento da pandemia do Covid-19, houve debate sobre a minuta de 

repactuação do preenchimento das taxas de ocupação. Uma representante da Secretaria de 

Vigilância em Saúde da SES RJ fez um panorama das ações desenvolvidas na área e reforçou a 

necessidade de preenchimento e envio do formulário sobre a taxa de ocupação de leitos de 

enfermaria e UTI diariamente pelos municípios. Foram apresentadas informações sobre a situação 

das vacinas, incluindo temas como o plano de vacinação da SES RJ, calendários de capacitação, 

aquisição e gerenciamento de insumos e monitoramento pós-vacinação. 

Em relação ao acolhimento aos novos gestores, o COSEMS RJ convidou os secretários 

municipais para encontros regionais, com datas a serem definidas, com o evento “Conversando com 

os gestores – Preparando o novo período de gestão”. O objetivo é gerar integração e apresentar as 

principais atividades da entidade, como órgão representativo da gestão municipal do SUS. 

Foram exibidas as orientações jurídicas e institucionais sobre o processo de eleição para a 

próxima diretoria da entidade, referente ao biênio 2021/2023, prevista para acontecer em assembleia 

extraordinária no dia 11 de fevereiro. O cronograma, edital, regulamento para composição das 
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chapas e a comissão eleitoral foram apresentados. As informações sobre o processo ficaram 

disponibilizadas na página do COSEMS RJ (www.cosemsrj.org.br) 

 

 

 

Fonte: COSEMS-RJ 

 

2.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

Assembleia Extraordinária 

Eleição COSEMS: No dia 11 de fevereiro, uma assembleia extraordinária do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS RJ) elegeu sua diretoria 

para o biênio 2021-2023. Rodrigo Oliveira, secretário municipal de saúde de Niterói, foi eleito novo 

presidente da entidade, em chapa eleita por mais de 65 gestores participantes. O novo presidente 

reforçou a importância da construção de um ambiente que fortaleça a resolução dos problemas e 

que tenha uma interlocução respeitosa dos municípios com a Secretaria Estadual de Saúde. Também 

ressaltou a legitimidade do COSEMS a partir das duas últimas gestões, agradecendo à presidente 

anterior, Maria da Conceição de Souza Rocha por colocar a entidade na linha de frente de defesa 

dos princípios do SUS e por atuar decisivamente no enfrentamento das crises. Após seis anos no 

cargo de presidente, Maria da Conceição de Souza Rocha deu boas-vindas à nova diretoria, 

desejando sucesso e reforçando a importância do trabalho conjunto. Em seguida, recebeu 

agradecimentos e reconhecimentos por sua atuação. 

 

http://www.cosemsrj.org.br/
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Assembleia Ordinária 

Quando a assembleia extraordinária foi finalizada, os gestores e técnicos municipais de 

saúde se reuniram em outro espaço virtual para realizar a assembleia mensal do COSEMS RJ, com 

encontro conduzido pelo novo presidente da entidade, Rodrigo Oliveira. Entre os principais itens 

discutidos estiveram aspectos relacionados ao financiamento da Atenção Básica (Previne Brasil) e 

ao panorama de ações para o enfrentamento da epidemia de Covid-19 no Estado. 

Foi apresentado aos gestores o trabalho do grupo técnico que estuda e traz as perspectivas 

sobre o impacto das mudanças no financiamento da Atenção Básica, no contexto do Programa 

Previne Brasil. Uma linha do tempo foi exposta, exibindo uma comparação entre os amos 2019 e 

2020 e regras de transição e as regras de pagamentos de recursos para 2021. 

Em seguida, a reunião contou com a participação do secretário do Tribunal de Contas da 

União (TCU). O convidado ressaltou que TCU vem trabalhando no monitoramento dos planos de 

vacinação contra a Covid-19 e solicitou que os gestores respondam um questionário que será 

enviado pelo órgão com o objetivo de levantar desafios e buscar aperfeiçoar os processos 

relacionados à vacinação contra a doença. Foi apresentado também aos secretários municipais a 

rede de controle de ações de aperfeiçoamento da gestão formado pelo órgão e demais instituições de 

regulação e controle. 

A pauta da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parte da tarde com a 

participação da Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ), foi debatida na 

assembleia.  

 

Fonte: COSEMS-RJ 
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2.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

No dia 10 de março, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

janeiro (COSEMS RJ), realizou mais uma assembleia mensal. Em uma sala online, estiveram 

reunidos gestores municipais de saúde fluminenses para debater temas como o enfrentamento do 

Covid-19 nas regiões, incluindo a vacinação contra a doença e a distribuição de leitos entre os 

municípios. 

O encontro foi iniciado com a fala do presidente do COSEMS RJ, destacando iniciativas 

para o fortalecimento e crescimento das ações para a vacinação contra o coronavírus. O gestor citou 

a nota divulgada pela entidade em apoio a iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos. O presidente 

do COSEMS também apresentou o Movimento Unidos pela Vacina, liderado pela empresária Luiza 

Trajano e que integra as ações do Movimento Mulheres pelo Brasil. 

Foram debatidos os principais pontos de pauta a serem pactuadas na reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parte da tarde. O primeiro item apresentado foi o 

financiamento estadual da Rede Cegonha, baseado nos componentes sustentabilidade, expansão, 

incentivo e qualidade. Também foi apresentada a portaria 3712 de 2020, que prevê o incentivo 

financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, 

detecção precoce e controle do Câncer no SUS. Os recursos devem ampliar em até 30% a produção 

de exames e biópsias em relação à 2019. Ainda nesse contexto, o cofinanciamento estadual na área 

de oncologia visa garantir aos municípios um incremento de valores para cirurgias sequenciais e 

reparadoras.  

Os recursos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 ganharam destaque na 

assembleia. As propostas de distribuição de recursos federais chegarão à R$44 milhões no mês de 

março. Já em esfera estadual, foi anunciado o cofinanciamento para a complementação de recursos 

para custeio de Unidades de Terapia Intensiva. O Programa de Apoio aos Hospitais do 

Interior (PAHI) será ampliado e vai aportar não só os hospitais de pequeno porte, mas também 

hospitais regionais. O objetivo é manter o escopo de 2020 no primeiro trimestre, com os mesmos 

valores para municípios de até 20 mil habitantes. Após o período, uma nova proposta será discutida 

em conjunto com o COSEMS RJ. 

Os assessores jurídicos do COSEMS RJ destacaram três leis de interesse publicadas no 

período e reforçaram a importância da atenção dos secretários municipais para a homologação de 

dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Treze municípios 

ainda não homologaram as informações referentes ao sexto bimestre de 2020, o que pode acarretar 
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na suspensão de recursos. No encaminhamento da questão, ficou definido um esforço em conjunto 

para sanar a situação até a terceira semana do mês de março. 

Como informe, o edital do Programa Mais Médicos, lançado no dia 08, que disponibilizará 2 

mil vagas para todo o Brasil, sendo 150 para os municípios fluminenses, que precisam formalizar a 

sua adesão até o dia 15 de março. 

A assembleia foi finalizada com um debate sobre a situação da pandemia do Covid-19 no 

Estado. Nesse momento, o presidente do COSEMS RJ pontuou a importância de pautar as ações da 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) em relação à necessidade de ampliação 

de leitos, à um processo de coordenação regional das medidas de restrição e o debate regional sobre 

o tema.  

 

 

 

Fonte: COSEMS-RJ 

 

2.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

No dia 15 de abril, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (COSEMS RJ) realizou sua assembleia mensal que contou com a presença maciça de 

gestores e técnicos fluminenses. A reunião debateu temas relacionados ao impacto da pandemia de 

Covid-19 para os municípios, incluindo a distribuição de leitos, dos medicamentos do kit intubação 

e da campanha de vacinação. Pactuações foram realizadas na parte da tarde, durante a reunião da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 



15 

 

Iniciou-se a apresentação do movimento “Unidos pela Vacina”. A ação reúne esforços de 

empresas, instituições e sociedade civil na busca de auxílio aos municípios na realização da 

campanha de vacinação contra a Covid-19.  

Na sequência, a equipe da Assessoria de Comunicação do COSEMS RJ fez uma 

apresentação dos projetos para 2021 e anunciou mais um serviço incluído no trabalho, além de mais 

uma integrante da equipe. 

Seguindo os debates, a representante da Superintendência de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos da Secretaria de Estado e Saúde (SES RJ), apresentou a nova proposta de 

financiamento e distribuição dos medicamentos do “kit intubação”. “A SES RJ instituiu três tipos 

de processos de compra emergências no mês de abril, que já comtemplou 55 municípios e 132 

unidades hospitalares. É importante que todas as unidades relacionadas no Plano Estadual de 

Contingência informem, semanalmente, o consumo médio desses medicamentos e a situação do 

estoque com uma nova forma de apurar essas informações por meio da ferramenta “ColetaKit”. O 

COSEMS RJ também faz esse levantamento em paralelo e levanta dados de municípios que estão 

fora do plano. A proposta foi pactuada na reunião da CIB, realizada na parte da tarde.  

O próximo ponto de discussão foi a realização das cirurgias eletivas em tempos de 

pandemia. O COSEMS RJ sugeriu a publicação de uma recomendação SES/ COSEMS RJ para a 

suspensão das cirurgias eletivas durante esse período de escassez de leitos e kit de intubação. 

Ainda sobre os impactos da pandemia no Estado, uma atualização do Plano de Contingência 

Estadual para Covid-19, que traz o quantitativo de leitos. O fluxo de solicitação foi reforçado para 

que os gestores possam acompanhar a distribuição desses leitos. O número de solicitações, segundo 

a SES RJ vem sofrendo queda de 11% nas últimas semanas. A planilha atualizada foi pactuada na 

reunião da CIB, realizada na parte da tarde. 

O assessor jurídico do COSEMS RJ, Mauro Silva, fez esclarecimentos sobre a Nova Lei de 

Licitações, trazendo aspectos gerais da nova legislação, que versam sobre compra direta e as novas 

normas de realização de licitações e anunciou a realização próxima de um evento online para 

aprofundar com os gestores os principais pontos dessa nova lei.  Também foi alertado pela 

assessoria jurídica sobre o prazo de homologação das informações no Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

No último informe, o COSEMS RJ tornou pública a iniciativa de recorrer ao apoio 

parlamentar para buscar recursos financeiros para ações de enfrentamento à pandemia nos 

Municípios. Foi feito um pedido oficial à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

levando em consideração o grau de necessidade dos municípios diante da crise sanitária, e podendo 

variar de acordo com o porte populacional do município, com a sugestão de, no mínimo, um milhão 

de reais por município. 
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Fonte: COSEMS-RJ 

3 - ASSESSORIA TÉCNICA 

No âmbito dessa assessoria ocorre acompanhamento dos grupos de trabalho, grupos 

condutores e comissões das diversas áreas que compõem as Redes de Atenção à Saúde (RAS), tais 

como: Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Média e Alta Complexidade; Regionalização e 

Governança; Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; Informação em Saúde; Assistência 

Farmacêutica; Câmara Técnica - CIB; Comissão da Coordenação Estadual do Programa Mais 

Médicos para o Brasil; Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-RJ); 

GT PPI; GT Regulação; GT ESUS; Escritório Operacional para Ampliação da Testagem RT PCR 

para COVID- 19 e Conselho Estadual de Saúde. Participação nos grupos condutores das redes 

prioritárias: rede cegonha; rede de cuidado às pessoas com deficiência, rede de atenção psicossocial 

e rede de urgência e emergência. 

 

3.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 Reunião GT REGULAÇÃO (SES/COSEMS); 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião interna de preparação dos Encontros Regionais de Acolhida aos Novos Gestores; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Atenção Básica: estudo das portarias publicadas no período, para produção de material 

técnico para a equipe técnica do COSEMS e secretários municipais de saúde, em especial da 

Portaria 166/21, que traz as regras do financiamento do Programa Previne Brasil para o ano 

de 2021. Apoio aos municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 



17 

 

 

3.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

 Plenária CIEVS. CIEVS/CGLAB, com a presença dos COSEMS, CONASEMS CONASS, 

SES e CIEVS estaduais. Discussão de novas variantes para o SARs-CoV-2, ações em 

Vigilância; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião Ordinária GT de Vigilância em Saúde (GT/VS)/CONASEMS/COSEMS; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES); 

 Reunião PNI/SVS/MS com CONASS/CONASEMS/COSEMS/SES: Problemas da 

campanha de vacinação: quantitativo, comunicação, sistematização de informação, D1 e D2; 

 Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-RJ); 

 Atenção Básica: Apresentação das mudanças do financiamento para 2021 e análise geral do 

Programa Previne Brasil para a equipe interna e na Assembleia Geral Ordinária do 

COSEMS; Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil junto 

ao CONASEMS e demais COSEMS, em 18/02; Elaboração de material técnico sobre o 

Programa Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos 

municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 

3.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

 Reunião com Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAFIE/SGAIS/SES RJ); 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião Ordinária do GT Governança da Informação: Programa de Governança da 

Informação (CONASEMS/COSEMS). Qualidade de dados em registros de Atenção 

Primária à Saúde; 

 Reunião COSEMS RJ/SAFIE: Oficialização dos polos de dispensação de Medicamentos do 

CEAF; 

 Reunião GT VS/COSEMS E CONASEMS; 
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 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião de Equipe do COSEMS preparatória para Reunião de Diretoria; 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Mensal de Equipe do COSEMS; 

 Reunião Grupo de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF): Medicamentos IOT: 

Desabastecimento de Medicamentos IOT; ARP; consumo de oxigênio; 

 Reunião com Programa HIV/SVS/SES RJ: Dispensação de medicamentos para hepatites no 

ERJ. Mudança de componente. Do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF) para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF); 

 Reunião HUB COVID 19. CONASEMS e COSEMS. Preparação de novos encontros; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião GTTAF/ CONASEMS e COSEMS: Expansão do KIT IOT para todas as unidades. 

Não só do Plano de contingência estadual. Crise de desabastecimento acentuada. 

Preenchimento de Google Forms. Link repassado para os municípios. Responsabilidade dos 

gestores (CMM e estoque); 

 Reunião sobre cenários da COVID 19. SES RJ/COSEMS RJ; 

 Instrumentos de planejamento do COSEMS: Participação em reunião do grupo de análise 

dos instrumentos de planejamento do COSEMS; Produção de matriz de análise da 

Programação Anual do COSEMS e do Planejamento do COSEMS; 

 Atenção Básica: Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil 

junto ao CONASEMS e demais COSEMS, em 30/03; Elaboração de material técnico sobre 

o Programa Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos 

municípios em questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (GTIE PNAISP); 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial. 
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3.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 Reunião GTVS/CONASEMS; 

 Reunião GT Tuberculose (TB). SVS/COSEMS RJ; 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião COSEMS RJ/ SAFIE/Ass. Planejamento da SES; 

 Reunião SES/COSEMS. Distribuição de medicamentos de IOT; 

 Reunião GTTAF: discussão com a diretoria e com o apoio sobre os encaminhamentos da 

reunião do dia 06 com a SES; 

 Reunião GTVS/CONASEMS; 

 Reunião do COE (SES/COSEMS); 

 CTVS ampliada com CONASS e COSEMS; 

 Reunião de Equipe do COSEMS preparatória para Reunião de Diretoria; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Mensal de Equipe do COSEMS; 

 Reunião GTTAF (CONASEMS e COSEMSs); 

 Adequação de preenchimento do link IOT/COSEMS e orientação aos SMS; 

 Instrumentos de planejamento do COSEMS: Participação em reunião do grupo de análise 

dos instrumentos de planejamento do COSEMS, que teve por foco a análise das ações 

previstas na Programação Anual do COSEMS RJ para o ano de 2022; 

 Atenção Básica: Participação em reunião do Ponto de Controle do Programa Previne Brasil 

junto ao CONASEMS e demais COSEMS, em 23/03; Reativação do GT de Atenção Básica 

junto com técnicos da SAPS/SES/RJ, com a realização de reunião de preparação em 14/04 e 

reunião de retomada do GT em 21/04; Elaboração de material técnico sobre o Programa 

Previne Brasil para subsidiar a equipe técnica do COSEMS; Apoio aos municípios em 

questões relativas ao Programa Previne Brasil; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Comissão de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE RJ – PMM) 
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4 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Estas assessorias são responsáveis por assessorar na execução de tarefas decorrentes da 

atuação da Secretaria Executiva, previstas nos artigos 53 e 54 do Estatuto do COSEMS RJ, 

conforme descrito abaixo: 

Art. 53 - À Secretaria Executiva, compete principalmente: 

I. Executar o gerenciamento técnico, administrativo, financeiro e de pessoal do 

COSEMS-RJ, em conformidade com o plano de atividades e as decisões da 

Diretoria; 

II. Apoiar e secretariar os trabalhos da Assembleia Geral, da Diretoria, e o individual do 

Presidente e de cada um dos seus membros; 

III. Executar as atividades necessárias à realização dos programas e projetos do 

COSEMS-RJ; 

IV. Manter em dia a escrituração contábil.  

Art, 54 – A Secretaria Executiva é exercida por um Secretário Executivo, indicado 

pelo Presidente e aprovado pela Diretoria, a quem cabe, especificamente: 

I. Responder pelos serviços de que trata o artigo anterior; 

II. Cumprir as decisões da Diretoria quanto à gestão do patrimônio do COSEMS-RJ; 

III. Executar outras tarefas determinadas pela Diretoria ou por qualquer dos seus 

membros; 

IV. Supervisionar e coordenar as atividades administrativas, técnicas e científicas do 

COSEMS-RJ; 

V. Elaborar as prestações de contas anuais e as de cada projeto e programas, juntamente 

com o Diretor Financeiro; 

VI. Preparar documentos, contratos, convênios, acordos e outros instrumentos 

congêneres. 

Durante os meses de janeiro a abril de 2021, a equipe desenvolveu todas as atividades 

descritas. 
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Atividades de Manutenção: Essas atividades correspondem ao pagamento de folha de 

pessoal (CLT), incluindo encargos e benefícios; pagamento de Consultores, Colaboradores, dos 

Apoiadores Extras e complementação de bolsa; pagamento de diárias, hospedagem, auxílio viagem 

e passagens aéreas; pagamento de despesas de manutenção; serviços de telefonia móvel e internet; 

suporte tecnológico para a manutenção do site e provedor; serviços de auditoria; contabilidade; 

tributos, taxas e despesas bancárias. 

 

5 - APOIADORES REGIONAIS  

A entidade disponibiliza apoio institucional/ técnico local a cada uma das regiões de saúde 

do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo promover o apoio regionalizado aos gestores 

municipais de saúde em suas relações com o governo estadual, demais municípios e nas relações 

interfederativas da região.  

A Estratégia do Apoio Regional do COSEMS RJ é coordenada por Marcela de Souza Caldas 

e Marta Gama de Magalhães, contando com a parceria do CEPESC/IMS/UERJ (Centro de Estudos, 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva/Instituto de Medicina 

Social/Universidade do Estado do Rio de Janeiro) para ações de qualificação das suas atividades e 

participando, desde 2017, do Projeto Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal 

do SUS em parceria com o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) 

e HAOC (Hospital Alemão Oswaldo Cruz), através do  PROADI-SUS (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde). 

Conta atualmente com 06 (seis) apoiadores regionais, profissionais com formação em 

políticas públicas de saúde, que atuam nas 09 (nove) regiões de saúde fluminenses que estão assim 

distribuídas entre eles: 

Norte e Noroeste – D’Stefano Marcondes de Lima e Silva 

Baixada Litorânea e Metropolitana II – Suely Gomes Osório 

Metropolitana I – Maria de Fátima Brito de Rezende 

Baía da Ilha Grande e Centro Sul – Dilian Duarte Jorge Hill 

Serrana – Solange Isabel das Graças Cirico Costa (até março/2021) e Lucas Manoel da Silva 

Cabral (a partir de abril/2021) 

Médio Paraíba – Marcela de Souza Caldas 
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Toda a equipe, coordenação e apoiadores, atua nos espaços de governança do SUS, 

acompanhando reuniões da CIR, Câmaras Técnicas da CIR, CIB, Câmara Técnica da CIB, 

Assembleia Ordinária de Secretários, Reuniões de Diretoria do COSEMS RJ, Reuniões da equipe 

do COSEMS RJ, GTS Regionais e Estadual e outras reuniões estratégicas, disponibilizando 

informações e  subsídios técnicos aos gestores municipais de saúde e suas equipes. Com essa 

estratégia, o COSEMS RJ tem possibilitado o fortalecimento e a capacidade técnica e política 

municipal, assim como das relações interfederativas nas regiões de saúde. 

No mês de abril realizamos a substituição da apoiadora Solange Cirico da região Serrana, 

que assumiu uma nova função junto a assessoria técnica do COSEMS RJ. Para isso, foi aberto um 

processo simplificado de seleção, tendo sido incorporado à equipe o apoiador Lucas Cabral. 

Também no mês de abril iniciamos o processo de transição da apoiadora Maria de Fátima Brito de 

Rezende da região Metropolitana I para a região Médio Paraíba, em substituição à apoiadora 

Marcela Caldas, que assumiu a função de Secretária Executiva do COSEMS RJ. 

No período de janeiro a abril de 2021, algumas pautas merecem destaque no 

desenvolvimento das atividades do apoio do COSEMS RJ. 

A primeira delas foi a mobilização para a realização do processo de eleição da nova 

Diretoria do COSEMS RJ que ocorreu em fevereiro de 2021. Os apoiadores tiveram importante 

papel na mobilização dos gestores de saúde para participação da Assembleia Extraordinária de 

Eleição, contribuindo também com análises e subsídios para os candidatos à Diretores e Vice 

Regionais, visando a construção de uma chapa de consenso, que é tradição no COSEMS RJ. A 

riqueza do processo levou a aclamação da chapa, tendo como novo Presidente Rodrigo Oliveira, 

Secretário Municipal de Saúde de Niterói, com a grande responsabilidade de dar continuidade à 

legitimidade e fortalecimento do COSEMS RJ na defesa do SUS no estado do Rio de Janeiro. 

Com a eleição, a dinâmica de funcionamento do COSEMS RJ foi readequada,  ampliando a 

participação da equipe do apoio nos espaços de discussão técnica da instituição. 

Outra importante pauta foi a discussão e organização da melhor estratégia para realizar o 

acolhimento aos novos gestores, na tentativa inicial de ser uma pauta mobilizadora para a eleição da 

nova Diretoria da instituição. Em função disso, foi produzida, após ampla discussão com todo o 

quadro técnico do COSEMS, a programação descrita abaixo, que não foi viabilizada em função da 

entrada da pauta emergencial da organização da  gestão municipal para vacinação da Covid 19. 
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“COSEMS RJ - CONVERSANDO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: preparando o novo período de gestão” 

PROGRAMAÇÃO 

18/01 e 19/01 - Moderador da Web: Manoel Roberto da Cruz Santos 

14h:00 – ABERTURA: 

Presidente Maria da Conceição Souza Rocha 

2ª Vice Presidente Simone da Costa Silva. 

Diretora Financeira Maria Augusta Monteiro Ferreira 

- Breve saudação dos Secretários Municipais de Saúde 

Apresentação: 

COSEMS RJ – CONSOLIDAÇÃO DO SUS, SOLIDARIEDADE E DEFESA DA 

VIDA: UMA AGENDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Assessores Técnicos: Manoel Santos e Marcela Caldas 

Assessores de Comunicação: Renata Fontoura e Wagner Nagib. 

Apresentação: 

INICIANDO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - PRINCIPAIS DESAFIOS 

Apoiador Regional D`Stefano Marcondes e Marcela Caldas 

Assessor Jurídico Mauro Lúcio da Silva 

 Importante destacar também a pauta de discussão do novo triênio 2021-2023 do 

Projeto Rede Colaborativa, que propõe a inclusão de novos hospitais de excelência no Projeto, 

à saber Hospital Sírio Libanês e Beneficência Portuguesa, para além do HAOC e 

CONASEMS. Trata-se de uma nova proposta que busca a institucionalização do apoio em 

todos os COSEMS do país. 
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5.1 - Reuniões Realizadas 

 

ATIVIDADES DATAS 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO 

APOIO E PARCEIRO -      

CEPESC/IMS/UERJ 

21/01, 

26/02,   

26/03,    

01/04 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO 

APOIO COM HAOC E 

CONASEMS 

28/01,  18/02, 04/03,11/03, 

18/03, 25/03, 08/04, 22/04, 

29/04. 

REUNIÕES DO APOIO 

OBS: A PARTIR DO MÊS DE 

ABRIL, AS REUNIÕES 

VOLTARAM A SER 

REALIZADAS EM 2 

PERÍODOS DE 2 HORAS, 

MANHÃ E TARDE. 

25/01,   

08/02,   

08/03, 

12/04, 

 

Na primeira reunião do ano foi apresentado o Pacto de Convivência das reuniões a ser  

utilizado por todos nas nossas atividades em 2021 e o resultado da autoavaliação preenchida 

pelos apoiadores em dezembro de 2020. 

Disponibilizamos uma ficha construída pela coordenação com questões para reflexão, 

com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas em 2020. O questionário de autoavaliação 

foi organizado em 03 blocos, e encontra-se no ANEXO I deste documento. 

 

 

5.2 - Relatório Mensal de atividades (GoogleForms) 

 

Iniciamos um processo de discussão com os apoiadores para a revisão do instrumento de 

relatório mensal de atividades dos mesmos no GoogleForms, usado para sistematização das suas 

atividades. Disponibilizamos para os apoiadores uma proposta de novo modelo de relatório 

produzido pela coordenação, para análise, contribuições e posterior validação pelo coletivo, o que 

ocorreu para sua implantação a partir de abril de 2021. O referido relatório encontra-se no 

ANEXO II desse documento.  
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6 - ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica é responsável por assessorar a execução das tarefas decorrentes da 

Secretaria Executiva, estando também em seu escopo de atuação, a elaboração de pareceres, notas 

técnicas, deliberações do COSEMS RJ e outros documentos jurídicos, além de suporte aos 

municípios quando necessário, tendo sido todas essas ações realizadas no primeiro quadrimestre de 

2021.  

Nos meses de janeiro e fevereiro, esta assessoria esteve diretamente envolvida no processo 

eleitoral do COSEMS RJ, trabalhando na elaboração dos editais de convocação e organização da 

Assembleia Extraordinária para eleição da nova diretoria (Gestão 2021/2023), realizada em 

fevereiro.  

Vale ressaltar que a Assessoria Jurídica tem pauta fixa nas Assembleias Ordinárias do 

COSEMS RJ para falar aos gestores sobre a situação do SIOPS e as principais legislações do 

período. Além disso, participaram de agendas específicas demandadas pela Diretoria e Secretaria 

Executiva, como por exemplo: reuniões do Conselho Nacional de Justiça, live “Destaques da Nova 

Lei de Licitações” promovida pelo COSEMS RJ, live “A Nova Lei de Licitações e sua aplicação do 

SUS”, promovida pelo Instituto de Direito Sanitário Aplicado- IDISA.  

 

7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Responsável pela divulgação das atividades da entidade, através do site oficial e mídias 

sociais. 

7.1 – Atividades Desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódico das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Cobertura da eleição e da posse da nova diretoria do COSEMS RJ, com publicação 

no site e redes sociais. Implantação da assessoria de imprensa. 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 
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Comunicação Institucional 

Reunião de apresentação dos resultados das estratégias de comunicação em 2020 e 

reorganização de fluxos. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Implantação da assessoria de imprensa. 

 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Atualização diária do portal COSEMS RJ 

 

7.3 – Atividades Desenvolvidas no mês de Março/2021 

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da Assembleia Mensal do 

COSEMS RJ; Desenvolvimento de vídeo com presidente e vice-presidente do COSEMS RJ para as 

redes sociais. Implantação da assessoria de imprensa. 
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Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

Comunicação Institucional 

Planejamento das ações de comunicação para 2021. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Atualização diária do portal COSEMS RJ 

7.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021  

Comunicação Externa 

Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização diária do Portal do COSEMS; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

COSEMS RJ; Produção e publicação de vídeo “Palavra do Presidente”, com o resumo de temas 

discutidos na assembleia; elaboração de artigos de opinião e pautas sugeridas para a mídia. 

Conquista de importantes espaços de mídia espontânea em veículos como CNN e Jornal O Globo 

 

Produção de peças gráficas 

Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do COSEMS RJ e redes 

sociais. 

 

Comunicação Institucional 

Reunião para definição de pautas e apuração de informações. Implantação do novo banco de 

dados do portal do COSEMS RJ. 

 

Eventos Virtuais 

Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do COSEMS RJ 

e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 
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8 - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA A 

SAÚDE PÚBLICA 

 

Neste item reunimos as informações sobre todos os eventos que nossa equipe, técnica ou 

diretoria, participou durante o período analisado.  

 

8.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2021 

 

 Live: Ágora Abrasco. Conter ou propagar a doença? A Estratégia do governo federal diante 

da pandemia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IrPISDJITVc 

 

8.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2021 

 

 Live: Ágora Abrasco. 2º Ciclo de Webnários da REDE COVIDA sobre vacinas contra 

Covid 19. Evento organizado pela Rede CoVida, em parceria com a Abrasco, UFBA e 

Cidacs/Fiocruz: Perspectivas do uso da vacina Sputnik V no Brasil. Acompanhamento e 

debate: https://www.youtube.com/watch?v=GY6b6sLaKyU . Coordenação: Gulnar 

Azevedo e Silva, presidente da Abrasco e professora do Instituto de Medicina Social da 

UERJ. Érika Aragão, presidente da ABrES e professora do Instituto de Saúde Coletiva da 

UFBA. Convidados: Carlos Gabas, Secretário-executivo do Consórcio Nordeste e Gustavo 

Santos, Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos na Anvisa 

 Acompanhamento e debate no Webnário: “Vacina, Aspectos Epidemiológicos, Jurídicos e 

Sociais”: O Plano Nacional de Imunização enfrenta dificuldades na compra, definição de 

prioridades, logística, insumos, publicidade, responsabilidades, estando a depender de tudo e 

de todos para a imunização da sociedade. Para debater este tema o IDISA convidou 

especialistas no assunto. https://www.youtube.com/watch?v=cVL86JtTH6U 

 Participação e debate no Webnário. “Vacinas e Cacinação contra Covid 19: Produção Local, 

Patentes, Equidade e Cobertura”: CEBES conversa com Temporão e Paulo Buss. 

Moderação: José Noronha. Participantes: Lucia Souto - Presidenta do Cebes José Temporão 

- Ex-Ministro da Saúde Paulo Buss - Ex-Presidente da Fiocruz José Noronha - Diretor do 

Cebes 

https://www.youtube.com/watch?v=IrPISDJITVc
https://www.youtube.com/watch?v=GY6b6sLaKyU
https://www.youtube.com/watch?v=cVL86JtTH6U
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 Webinar - Políticas Públicas e Regulação da Saúde: O evento discute a eficiência e a 

eficácia das políticas públicas de Saúde no Brasil, considerando a repartição de 

competências federativas relacionadas ao SUS, e o papel da ANVISA e da ANS. 

 XXXIII FÓRUM ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Acolhimento às 

Novas Gestões Municipais na Atenção Primária à Saúde e Áreas Técnicas. Promoção 

Regional da SAPS/SGAIS/SES RJ; 

 Videoconferência - GT Consultas Públicas CRF-RJ: Pauta: O uso das estratégias das 

consultas públicas na organização e compromisso com a transparência e com a classe 

farmacêutica. 

8.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2021 

 

 Live: “O Complexo Econômico-Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19”: relação 

entre desenvolvimento, economia e saúde. A retomada de uma abordagem de economia 

política da saúde, para além da restrita visão da economia da saúde tradicional, de alocação 

de recursos escassos. A necessidade, mais do que nunca, precisa ser efetuada. 

https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-

contexto-da-covid-19  ; 

 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde; 

 Live: “Educação permanente como ferramenta estratégica de gestão de pessoas”. Youtube 

FIOCRUZ; 

 Live CONASEMS: “Desafios para Intubação em tempos de Pandemia”; 

 Live: Série “O valor do SUS”. Discutiu-se a importância desse sistema no combate aos 

efeitos da COVID-19; 

8.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2021 

 

 Live: “A qualidade do cuidado e o lado oculto da Pandemia”, com Eugênio Vilaça Mendes: 

Região e Redes: terceiro encontro da série "O valor do SUS", com Eugênio Vilaça Mendes. 

Nesta sessão discutiu-se a qualidade do cuidado, tema do último livro de Eugênio Vilaça, 

publicado pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass). 

 Série “O VALOR DO SUS: Cuidar de quem cuida no SUS: Plataforma Região e Redes, 

caminhos para a Universalização”. 4º Encontro. Maria Helena Machado (FIOCRUZ), Victor 

Grabois (Proqualis), Coordenação Guilherme Mello (UNIFESP); 

https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-contexto-da-covid-19
https://www.eco.unicamp.br/noticias/o-complexo-economico-industrial-da-saude-40-no-contexto-da-covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCQvL6jIE1qYmFyHNZhBxhMQ
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 “O valor do SUS. Plataforma Região e Redes. Caminhos para a universalização da saúde no 

Brasil: A APS na rede SUS de enfrentamento à COVID 19”. Aylene Bosquat (USP) e Lígia 

Giovanella (FIOCRUZ). Coordenação: Ana Luiza D’Ávila. 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o disposto na Programação Anual de Atividades do COSEMS RJ, este 

relatório elencou as principais ações desenvolvidas pela equipe técnica e diretoria, durante os meses 

de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Sistematizamos as ações através de categorias para que 

a visualização das informações ficasse mais clara e traduzisse, da melhor forma, o importante papel 

do COSEMS RJ na gestão do SUS no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

Cabe dizer que no mês de fevereiro/2021, o COSEMS RJ elegeu sua nova diretoria para o 

biênio 2021/2023 e, para além de mudanças na diretoria, foram realizadas alterações na equipe 

técnica e, também, na Secretaria Executiva da entidade. 

Finalizando, destacamos ainda que o primeiro quadrimestre de 2021 foi marcado pelo 

recrudescimento da pandemia de Covid-19, em especial no estado do Rio de Janeiro e que o 

COSEMS RJ envidou esforços para garantir sua missão que é de contribuir para a formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas de saúde, além de apoiar tecnicamente as 

Secretarias Municipais de Saúde na condução das mesmas, promovendo de maneira proativa a 

articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, com vistas à defesa 

dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  
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ANEXO I 

Questionário de Autoavaliação 

1-QUANTO AO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Relate situações profissionais em que: 

 

a) Me senti sozinho. 

b) Me senti trabalhando em equipe. 

 

 Como eu avalio minhas condições de trabalho durante este ano? (recursos físicos, 

relacionais, dentre outros) 

 

 

 NO APOIO NO COSEMS 

NA SES 

Região Nível Central 

O que deve ser 

mantido? 

    

O que deve ser 

superado? 

    

O que deve ser 

incorporado? 

(propostas) 
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QUANTO A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

O que a EP ativou em mim? 

O que a EP modificou no meu processo de trabalho? 

Sugestões para a EP.? 

 

OUTRAS QUESTÕES 

Como eu avalio minhas relações interpessoais no âmbito do trabalho? 

O que mudou em mim nesse ano? 

O que eu gostaria de acrescentar sobre o último ano que não está descrito nos itens  

anteriores. 
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ANEXO 2 

 

Relatório Mensal de atividades (GoogleForms) 

 

O APOIO COMO ESTRATÉGIA DO COSEMS-RJ - Relatório Mensal das atividades 

 

BLOCO 1 

 

Endereço de e-mail 

Mês de Referência: [último dia de cada mês] 

Apoiador: [Assinalar  o nome] 

 

Participação na CIR:  

(Caso não tenha participado da CIR nesse mês, esclarecer na opção outros) 

Baía da Ilha Grande Baixada litorânea Centro-Sul 

Médio Paraíba Metropolitana I Metropolitana II Noroeste 

Norte Serrana Outro: 

 

Participação na Câmara Técnica da CIR: * 

(Caso não tenha participado da Câmara Técnica da CIR nesse mês, esclarecer na opção 

outros) 

Baía da Ilha Grande Baixada litorânea Centro-Sul 

Médio Paraíba Metropolitana I Metropolitana II Noroeste 

Norte Serrana Outro: 

 

Participação em outros espaços prioritários * 
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(Caso tenha participado de alguma atividade extra, especificar na opção outros) 

Assembleia de Secretários CIB 

Câmara técnica da CIB 

Reunião da Diretoria do COSEMS-RJ Reunião da equipe de apoio 

Reunião de Educação Permanente da Equipe de Apoio Outro: 

 

 

BLOCO 2 

Orientações técnicas 

(Descrever as atividades técnicas desenvolvidas nos municípios, especificando os 

atendimentos individualizados e os atendimentos coletivos) 

 

Quantidade de municípios atendidos individualmente: * 

(Contato feito individualmente com cada município) 

 

Orientações técnicas individualizadas [meios de contato]: * 

 

E-mail Telefone 

Aplicativo de mensagem Reunião presencial Outro: 

 

Quantidade de envio de documentos técnicos individuais: * Quantidade de orientações 

coletivas enviadas: * Orientações técnicas coletivas [meios de contato]: * 

E-mail 

Aplicativo de mensagem Reuniões presenciais Outro: 

Quantidade de envio de documentos técnicos coletivos: 
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BLOCO 3 

Pesquisas 

(Participação em alguma pesquisa realizada na sua região no mês vigente) 

Encaminhamento e/ou preenchimento de pesquisa ou outro instrumento de coleta de 

informações * 

 

Nenhuma 

 01 

02 

03 

04 

05 ou mais 

 

Origem (pode assinalar mais de uma): 

 

// (Caso na questão anterior tenha marcado a opção "nenhuma" deixar essa questão em 

branco) // (Entenda-se como origem a instituição/órgão que foi responsável pela pesquisa que você 

participou) // MS, SES, COSEMS, CONASEMS, OUTROS. 
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BLOCO 4 

Participação em eventos fora da região de atuação 

Sim Não 

 

BLOCO 5 

Participação em eventos fora da região de atuação 

Nome do evento Modalidade: 

Palestrante Ouvinte Outro: 

 

BLOCO 6 

Síntese das atividades 

 

Liste as principais atividades desenvolvidas no mês: 

(Espaço livre) 

 

Cite 03 principais temas trabalhados na região no último mês: * Cite o tema em destaque na 

sua região: * 

BLOCO 7 

 

Arquivos 

(Enviar todos os arquivos que você considere importar) 

Fotos, videos, atas de reuniões e demais arquivos que acham importante. 
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CARD CONVITE 

 

Reunião 25/01/21 
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio – 08/02/21 
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio – 08/03/21 

 

 Nessa reunião foram tratados os temas abaixo e realizada uma homenagem pelo Dia 

Internacional da Mulher, atividade organizada pelo apoiador D”Stefano e pelo Lucas IMS/UERJ.  
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CARD CONVITE 

 

Reunião do Apoio  – 12/04/21 

 

 


