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Vitória (ES), Sexta-feira, 29 de Julho de 2016.
com propriedade. O CES precisa 
reformular suas comissões para 
que elas funcionem e tenham 
confiabilidade.  O  Conselheiro 
Francisco informa que estes 
relatórios são produzidos pelo 
corpo técnico da SESA com o maior 
rigor. Se os números são bons ou 
ruins é a pura expressão da 
verdade. A consolidação desses 
dados dá enorme trabalho. Não há 
má fé nestas informações. O CES 
tem desenhar melhor seu processo 
de trabalho nesta função 
fiscalizadora.  Quase  a  totalidade 
dos processos da SESA é eletrônica 
e tem relatório para tudo basta 
querer buscar, mas precisamos dar 
conta do que vai gerar resultados 
positivos para a população. Em 
resposta ao conselheiro Zaldimar, 
informo que há mais de um ano se 
busca uma forma de melhorar esta 
questão do absenteísmo e mesmo 
buscando ajuda dos parceiros da 
SESA, não conseguimos solução. 
Talvez tenhamos que contratar 
uma consultoria para realizar este 
trabalho e nos dar respostas. Nada 
a mais havendo a tratar o Presidente 
do CES e Secretário de Estado da 
Saúde deu por encerrada a reunião 
e eu Alexandre de oliveira Fraga 
lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo presidente 
do CES.

Alexandre de Oliveira Fraga
Secretário Executivo em exercício
Conselho Estadual de Saúde - 
CES/E

Ricardo de Oliveira
Conselheiro Estadual de Saúde
Presidente do Conselho Estadual de 
Saúde - CES/ES

Conselho Estadual de Saúde - 
CES/ES
ATA - 63ª Reunião 
Extraordinária - Ano 2016
07 de julho de 2016

Aos 07 (sete) dias do mês de julho 
do ano de 2016 (dois mil e 
dezesseis), às 14 (quatorze) horas, 
no Auditório da Secretária de 
Estado da Saúde - SESA - Rua 
Maria Judith Tovar Varejão, 225 - 
Ed. Enseada Plaza - Enseada do 
Suá - Vitória/ES, reuniram-se em 
Sessão Extraordinária, o Conselho 
Estadual de Saúde - CES/ES, sob a 
Presidência do conselheiro e 
Secretário de Estado da Saúde 
Ricardo de Oliveira. Presentes os 
(as) conselheiros (as): Ricardo de 
Oliveira, Francisco José Dias da 
Silva, Magnus Bicalho Thezolin, 
Anselmo Dantas, Giana de Caio 
Silva Carvalho, Carmen Lúcia 
Mariano da Silva, Paloma Alves 
Alcon Portes, Cícero Spadarott, 
Vera Lúcia Peruchi, Sirlete Maria 
Orleti, Maria Maruza Carlesso, 
Diego Elder Nardi, Roberta 
Steffanya Fernandes Queiroz, 
Rossana Bezerra de Rezende, 
Alexandre de Azevedo Correia, 
Eliana Aparecida do Nascimento, 
Daniel Pereira da Silva, Elci Miranda 
Lobão, Carlos Sergio Martins, 
Manoel Wanderley de Oliveira, 
Helton Braz Scarpe, Gilson Sena 
Ventura, Antônio de Castro Reis, 

Maria das Graças Loureiro da Silva, 
Marcos dos Santos, Maria Lucia dos 
Santos Mariano, Dauri Correia da 
Silva, Joseni Valim de Araujo, Maria 
Suzete Oliveira Caliari, João Paulo 
Auler e Carlos Luiz Ulrich. Ausência  
Justificada  dos  (as)  Conselheiros 
(as): Débora Aparecida Marques de 
Oliveira, Ranielle Badiani Bianchi, 
Ediane Barbosa, Helder Leonardo 
de Souza e Aguiberto Oliveira Lima. 
Em seguida o Secretário Executivo 
do CES, Alexandre Fraga, registra 
que esta reunião extrordinária tem 
por objetivo tratar de dois pontos 
de pauta, ou seja, realizar a posse 
dos conselheiros nomeados através 
do Decreto 939-S, publicado em 06 
(seis) de Julho do corrente ano e 
eleger a Mesa Diretora do CES, 
aproveitou a oportunidade para 
convidar para compor a mesa dos 
trabalhos o Chefe do Centro de 
Apoio para Implementação de 
Políticas de Saúde do Ministério 
Público do Espírito Santo Dr. Cleto 
Vinicius Vieira Pedrollo. Dando 
início a seção, o presidente do 
conselho e Secretário de Estado da 
Saúde Ricardo de Oliveira iniciou 
seu pronunciamento 
cumprimentando os novos 
conselheiros e demais presentes. 
Ressalta a importância do Controle 
Social  e  afirma  que  é  impossível 
gerir uma política pública como a 
saúde sem o controle social, esta 
secretaria gere 3,9 bilhões de reais 
e nenhum setor publico nem 
privado no estado gerencia tantos 
recursos e presta serviços a tantas 
pessoas, daí a importância deste 
Conselho. Nós prestamos serviços 
a todas as pessoas no estado, por 
24 horas por dia, com serviços da 
menor a maior complexidade. 
Temos enormes desafios, interesses 
diversos,  enormes  dificuldades 
principalmente  no  financiamento 
do setor e com aumento de 
demanda da população em face a 
crise econômica que vivemos o que 
tem provocado a migração de 
usuários de planos de saúde para o 
SUS, daí precisamos de muita paz. 
Temos problemas de toda ordem, 
destacou os problemas de gestão 
que nós teremos que nos debruçar 
sobre eles e dar resposta à 
população. Temos o maior 
orçamento do estado e ainda é 
insuficiente  por  dois  fatores,  falta 
recursos, mas tem muita 
ineficiência e  temos que enfrentar 
este fator com transparência, não 
podemos desperdiçar o dinheiro da 
saúde pois a cada dia aumenta 
nossas responsabilidades. Isso não 
é fácil de enfrentar pois muita coisa 
por aqui tem dono. Enfrentar estas 
questões tem disputas ferrenhas 
daí precisamos unir forças com o 
conselho, com Ministério Público, 
judiciário, legislativo e quem mais 
puder ajudar. Não venceremos esta 
guerra sozinhos. Temos enfrentado 
estas questões com seriedade com 
objetivo que as pessoas voltam a 
confiar  no  SUS.  Estamos  lutando 
pela retomada da credibilidade e 
estamos começando por tornar o 
acesso ao sistema republicano, 
transparente. A população precisa 
perceber as mudanças e confiar no 
SUS. Iniciamos este debate com os 

antigos conselheiros e queremos 
continuar esta discussão com os 
conselheiros que estão tomando 
posse. Queremos avançar com uma 
discussão transparente e produtiva. 
Daí proponho que façamos um 
planejamento estratégico para 
organizar nossas discussões e 
desejo que daqui a dois anos 
possamos concluir este mandato 
com avanços para os usuários do 
SUS. Vocês estão observando que 
estamos enfrentando varias 
mazelas e temos mostrado a 
fornecedores, prestadores de 
serviços que nosso objetivo é a 
satisfação do usuário. O CES 
precisa tratar das questões macros 
da SESA, debater a política de 
saúde e avaliá-la e não se ater ao 
varejo. Este é meu desejo e vou 
defendê-lo no Planejamento 
estratégico. Em seguida foi passada 
a palavra ao Chefe do Centro de 
Apoio para Implementação de 
Políticas de Saúde do Ministério 
Público do Espírito Santo, Dr. Cleto 
Vinicius Vieira Pedrollo que registra 
sua satisfação em participar desta 
cerimônia de posse do CES, saúda 
os conselheiros e demais presentes. 
Registra que o SUS teve início com 
este debate político da população 
que desejava um sistema de saúde 
e democracia para todos, de forma 
ampla. Diverso fator do SUS como 
disse o secretário são atacados 
cotidianamente e precisamos que 
todos os entes federais estaduais e 
municipais convirjam suas ações 
para enfrentarmos os problemas de 
efetivação do sistema. Este é um 
sistema é muito bem construído é 
deve estar a serviço do povo e volta 
e meia novas idéias surgem para 
mudar os rumos do sistema como o 
que foi proposto pelo atual ministro 
da saúde que propôs a criação de 
plano de saúde popular e o 
Ministério Público esta sempre 
atento a estes ataques para atuar 
na defesa dos cidadãos daí reafirmo 
ser fundamental p controle social 
na definição dos rumos do sistema 
propondo, fiscalizando, as ações e 
serviços de saúde. Quero informar 
que o Ministério Público esta a 
disposição para contribuir seja 
através de capacitações ou outras 
ações de interesse do SUS. Boa 
gestão aos novos conselheiros. Em 
seguida o Secretário Executivo do 
CES, Alexandre Fraga passou a 
leitura do termo de posse dos 
conselheiros. Aos sete dias do mês 
de julho de 2016, na Sede da 
Secretaria de Estado de Saúde - 
SESA, localizada na Rua Maria 
Judith Tovar Varejão, 225, Ed. 
Enseada Plaza, Vitória/ES, 
compareceram para, em Ato 
Solene, tomarem posse como 
Membros do Conselho Estadual 
de Saúde - CES/ES - Biênio 
2016/2018, os Conselheiros 
nomeados através do Decreto 939-
S, publicado em 06 de julho de 
2016, e em conformidade com a Lei 
Nº 7.964, de 27 de dezembro de 
2004, publicada no DIO em 29 de 
dezembro de 2004 e suas 
alterações. Após prestarem 
solenemente o juramento de 
respeitar a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual, as Leis de 

criação e regulamentação do 
Sistema Único de Saúde - SUS e 
Controle Social e o Regimento 
Interno do Conselho Estadual de 
Saúde - CES/ES, foram empossados 
os conselheiros representantes da 
Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA/ES, Ricardo de Oliveira - 
Titular, Francisco Dias da Silva - 
Suplente, Magnus Bicalho Thezolin 
- Titular, Anselmo Dantas - 
Suplente; Representantes dos 
Prestadores de Serviços 
Filantrópicos ou Santas Casas ou 
Serviços Privados Contratados pelo 
SUS, Débora Aparecida Marques de 
Oliveira - Titular, Giana de Caio 
Silva Carvalho -  Suplente, Carmen 
Lúcia Mariano da Silva - Titular, 
Paloma Alves Alcon Portes - 
Suplente; Representantes do 
Governo Federal - Ministério da 
Saúde ou Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes - 
HUCAM, Adriana Helmer- Titular, 
Gláucia Rodrigues de Abreu - 
Suplente; Representantes do 
Colegiado dos Secretários 
Municipais de Saúde - COSEMS/ES, 
Cícero Spadarott Bullus - Titular, 
Vera Lúcia Peruchi - Suplente; 
Sindicato dos Médicos do Estado do 
Espírito Santo - SIMES, Rogenir 
Roque Rodrigues - Titular, Leonardo 
Lessa Arantes - Suplente; Sindicato 
dos Farmacêuticos no Estado do 
Espírito Santo - SINFES, Sirlete 
Maria Orleti - Titular, Maria Maruza 
Carlesso - Suplente; Sindicato dos 
Psicólogos no Estado do Espírito 
Santo - SINDPSI-ES, Diogo Elder 
Nardi - Titular, Robertta Steffanya 
Fernades Queiroz - Suplente; 
Sindicato dos Enfermeiros no 
Estado do Espírito Santo - 
SINDIENFERMEIROS, Mariângela 
Gonçalves Coelho - Titular, Viviane 
Miller Vieira - Suplente; Sindicato 
dos Odontologistas do Estado do 
Espírito Santo - SINODONTO, 
Rossana Bezerra de Rezende - 
Titular, Alexandre de Azevedo 
Correia - Suplente; Sindicato dos 
Servidores da Saúde no Estado do 
Espírito Santo - SINDSAÚDE; Eliana 
Aparecida do Nascimento - Titular, 
Daniel Pereira da Silva - Suplente; 
USUÁRIOS DO SUS, Representantes 
de Entidades dos Trabalhadores 
Rurais - FETAES, Ranielle Badiani 
Bianchi - Titular. Ediane Barbosa - 
Suplente; Representantes de 
Entidades dos Trabalhadores 
Urbanos - CUT, Elci Miranda Lobão- 
Titular, Carlos Sergio Martins - 
Suplente; Representantes de 
Entidades do Setor Empresarial - 
FEMICRO, Manoel Wanderley de 
Oliveira - Titular, Helton Braz 
Scarpe - Suplente; Representantes 
de Entidades que congregam os 
idosos, aposentados e pensionistas 
do Espírito Santo - SINTAPI-CUT 
(Titular) e SINDNAP-ES (Suplente), 
Gilson Sena Ventura - Titular, 
Antonio de Castro Reis - Suplente; 
Representantes de Associações dos 
Portadores de Patologias - 
ASMUFES (Titular) e Núcleo 
Estadual da Luta Antimanicomial 
(Suplente), Rosangela Pinheiro dos 
Santos Jasper - Titular, Maria das 
Graças Loureiro da Silva - Suplente; 
Representantes de Associações dos 
Portadores de Deficiência - UNICEP 
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