
              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 
ATA – 80ª Reunião Extraordinária – Ano 2020 

12 de março de 2020 

 
Aos 12 (doze dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 14 (quatorze) horas, o Conselho 
Estadual de Saúde – CES/ES, reuniu-se para a 80ª (octogésima) Reunião Extraordinária no período de 
14:00 as 18:00 horas, na sala de reuniões do Conselho Estadual de Saúde (Av. Marechal Mascarenhas de 

Moraes, nº 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, sob a Presidência do Conselheiro Luiz Carlos Reblin e 
secretariando a reunião Mariana Fornaciari Favarato, com a presença dos (as) conselheiros (as):  Paulo 
Roberto Alves Guimarães (SESA), Vera Lúcia Peruch (SESA), Beatriz Zandonade Jarske (FEHOFES), 
Fabiano Ribeiro dos Santos(SESA), Karina Daleprani Espíndula (COSEMS/ES), Maria Maruza Carlesso 

(SINFES), Willian Fontes (SINDPSI-ES), Tatiana Peixoto Carvalho Tibúrcio (SINDIENFERMEIROS), Eliana 
Baptista (SINODONTO/ES), Anselmo Dantas (SINODONTO/ES), Rita de Cássia Olímpio Martins 
(SINDSAÚDE/ES), Luis Tupinambá Bittencourt da Silva (SINDIPUBLICOS-ES), Geiza Pinheiro Quaresma 
(SINDSAÚDE/ES), Magna Nery Manoeli (SINDIPUBLICOS/ES), Débora Randov de Oliveira (FETAES), Elci 

Lobão Medeiro (CUT), Milene da Silva Weck (SINDIUPES), Rute Cristina de Queiroz Costa (SINDIUPES), 
Paulo da Silva Teixeira (ASSOPAES), Mansour Cadais Filho (SINDINAPI/ES), Antônio Carlos Nogueira do 
Nascimento (FAMOPES, Denice Silva Gonçalves (MOSAVE-ES), Sidney Parreiras de Oliveira (FORÇA 
SINDICAL), Sheila Mara Rodrigues Godinho (MITRA), Nésio Fernandes de Medeiros Junior (SESA), Gilson 
Mesquita de Faria (GRUPAES), Elizabeth Regina Lopes (MITRA). Justificaram a ausência: Ricardo Ewald 

(FEHOFES), Bartolomeu Martins Lima (Ministério da Saúde) e Robertta Steffanya Fernandes Queiroz 
(SINDPSI-ES). Na abertura da reunião o Presidente, Luiz Carlos Reblin, informou que, devido a urgência 
do Covid-19, não poderia participar da mesma e o membro da Mesa Diretora, Sidney Parreira foi escolhido 
para presidir a seção. A conselheira Denice solicitou inversão de pauta. Por 19 votos a favor, 0 contra e 1 

abstenção foi a aprovado a inversão de pauta: os pontos 4 e 5 foram invertidos com os pontos 2 e 3. 
Ponto 1 - Apresentação sobre “Doença de Chron”. A Matéria foi relatada pelo médico Fellipe Bertolo 
Ferreira. Fellipe iniciou apresentação informando que no Brasil há um aumento de 11 a 12% de doenças 
intestinais por ano, por isso a necessidade de se informar sobre o tema; destacou que os hábitos 

modernos de alimentação, de muito trabalho, estresse, são fatores que interferem no aumento das 
doenças intestinais; apresentou dados do ambulatório de doenças intestinais do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória que apontam uma maior incidência dessa doença na idade produtiva (20 a 51 anos) 
e em mulheres; destacou a oferta de medicamentos pelo SUS e que o Espírito Santo é um dos estados 

com maior rapidez na liberação dos medicamentos. Finalizou listando o que poderia melhorar no SUS para 
um atendimento mais qualificado aos usuários: parceria público-privada para aplicação de medicamentos, 
atendimento especializado precoce, parcerias hospitalares e recursos para doenças raras. Ponto 4 - 
Organização e Funcionamento dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde. O coordenador da Comissão 

Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos Gestores, Antonio Carlos Nogueira do Nascimento, 
apresentou três documentos destinados ao Presidente do CES: 1- aprovação de Resolução do CES para 
abertura de eleições de Conselhos Gestores nas Unidades de Saúde do SUS ou conveniadas onde os 
conselhos não estão funcionando. E solicitação de que a Comissão Eleitoral responsável pelas eleições seja 
composta pelos membros da Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos Gestores e com o 

apoio do servidor Julio Duda; 2- Solicitação da revogação da Portaria nº 030-R, de 18 de abril de 2018, 
que revoga a alínea “h” do artigo 7º da Portaria nº 066-R, de 10 de novembro de 2016, e altera na 
mesma portaria a denominação “Conselhos Gestores de Unidades de Saúde” para “Conselhos Locais de 
Unidades de Saúde”. Também a solicitação da revogação da Resolução do CES nº 985/2017, que aprova o 

Regimento Eleitoral para Eleição de Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; 3- Solicitação da 
recomposição da Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos Gestores e da Comissão 
Intersetorial de Orçamento, Finanças e Instrumento de Gestão de acordo com a paridade determinada 
pela Lei do Conselho e de acordo com o funcionamento da Mesa Diretora. Encaminhamento: Os assuntos 

serão ponto de pauta na 208ª RO ou em outra reunião oportuna. O coordenador da Comissão deve 
encaminhar aos conselheiros as propostas apresentadas. Ponto 5- Relato dos Comitês e Comissões 
Intersetoriais. Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher – coordenadora Denice da Silva Gonçalves: 
Relatou que a Comissão está trabalhando com as propostas da Etapa Estadual da 2ª Conferência Nacional 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

de Saúde da Mulher e que a SESA informou sobre a política implementada na aérea; sua participação e da 
conselheira Rita de Cássia Olímpio no Comitê da Primeira Infância, e que enviará relatório sobre o comitê 
aos conselheiros. Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- coordenadora Maria 

Maruza Carlesso: Informou sobre o lançamento no mês de abril do “Abril Verde” (relaciona-se à saúde e 
segurança do trabalho) no dia 01/04/2020, com a participação do Ministério Público do Trabalho, Corpo de 
Bombeiros, Findes, Polícia Rodoviária Federal, o CEREST e a CISTT-ES; e, que, posteriormente, enviará 
convite e a programação para todos. Destacou que durante todo o mês de abril haverá vários eventos 

relacionados a saúde e segurança do trabalho. Informou que há uma proposta de trabalho em conjunto da 
CISTT com o Comitê Intersetorial de Saúde, Meio Ambiente, Vigilância e Farmacoepidemiologia. Comissão 
Intersetorial de Municipalização - coordenador Mansur Cadais Filho: Informou sobre as Plenárias Regionais 
de Conselhos de Saúde que acontecerão na primeira e segunda semana de abril de 2020 nas regiões de 

saúde; falou sobre o questionário que será respondido pelos Conselhos Municipais de Saúde sobre o 
funcionamento dos mesmos. Comitê Intersetorial de Saúde, Meio Ambiente, Vigilância e 
Farmacoepidemiologia - o conselheiro Anselmo Dantas falou em nome do Comitê: Informou sobre a 
discussão no Comitê sobre arboviroses, que inclusive foi pauta na reunião do CES. Comitê Intersetorial de 

Comunicação e Informação em Saúde, Recursos Humanos e Educação Permanente para Controle Social - 
coordenador Willian Fontes: Informou sobre o curso de formação para o Controle Social no SUS que 
acontecerá de 24 a 26 de abril em Colatina (primeira turma) e que o Comitê está trabalhando para a 
organização do mesmo; disse que foram disponibilizadas mais 4 vagas para os conselheiros estaduais de 
saúde, isso porque as inscrições de movimentos sociais não foram suficientes para preencherem todas as 

vagas disponíveis. Ponto 2- Apresentação do Diagnóstico de Desempenho Operacional implantado no 
HEABF – LIAN. A matéria não foi apresentada porque o diretor do Hospital Estadual Antônio Bezerra de 
Faria, Neio Lúcio Fraga, não pode permanecer até o horário de sua apresentação, que foi atrasada devido 
a inversão de pauta. Ponto 3- Apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica do TFD – Tratamento Fora 

Domicílio: Mariana Fornaciari Favarato, membro da Câmara Técnica de TFD iniciou a apresentação 
informando sobre o TFD, seu objeto, legislação pertinente, composição da equipe e sobre a forma de 
encaminhamento ao programa; com relação a Câmara Técnica informou que sua criação foi em 2018 por 
uma demanda dos técnicos dos TFD Estaduais a partir das modificações da legislação estadual sobre o 

programa. Destacou o impacto na vida dos usurários com essas mudanças e a necessidade de pactuação 
urgente do Espírito Santo com outros estados da federação para o acesso dos usuários aos 
procedimentos. Relatou sobre o trabalho realizado pela Câmara Técnica e por fim relatou os desafios da 
mesma, destacando o desafio em dialogar com a gestão da SESA. Nada a mais havendo a tratar, o 

conselheiro Sidney Parreiras de Oliveira encerrou a reunião e eu, Mariana Fornaciari Favarato, Secretária 
Executiva Substituta do CES, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo presidente da 
seção. 
 

Mariana Fornaciari Favarato 
Secretária Executiva Substituta 
Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 
 
Sidney Parreiras de oliveira 

Conselheiro Membro da Mesa Diretora                                               
Conselho Estadual de Saúde – CES/ES    
 
 

 
 
 
 

 
 


