
              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

Ata – 234ª Reunião Ordinária – Ano 2022 

18 de agosto de 2022 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte dois) às 14h18min 

realizou-se a 234ª (ducentésima trigésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Saúde CES/ES, on-line por meio de plataforma digital, link:  

https://us02web.zoom.us/j/.88117205100?pwd=WXhYZml5ZVFnNVozNIQ4OHhVY1Fkdz09. A 

sessão foi iniciada pelo Presidente Ricardo Ewald e secretariada pela Secretária Executiva Cynara 

Azevedo. Conselheiros (as) presentes presencialmente: Ricardo Ewald (FEHOFES), Júlio 

César de Moraes (SESA), João Carlos dos Santos (SINDINAPI-ES), Pablo Reis Garcia Perez 

(SINFES). Conselheiros (as) presentes virtualmente: Nésio Fernandes de Medeiros 

Júnior(SESA), Cristiano Luiz Ribeiro de Araújo (SESA), Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA), José 

Tadeu Marino(SESA), Rafael Vulpi Caliari(SESA), Cristina Hamester(MS), Denise Mara Ramaldes 

Pedrosa(COSEMS),  Judismar Tadeu Pedroni(SIMES), Rudge Vigato da Silva(SINDPSI-ES), Deise 

Berger Velten Ramos(SINODONTO), Maria Rita de Boni (SINDSAÚDE), Raissa Correia 

Rosa(FETAES), Débora Randov de Oliveira(FETAES), Márcio Flávio Soares Romanha(CUT), Sidney 

Parreiras de Oliveira(RNP+ES), Edson Ferreira(UNEGRO), Ivanete Santa da Conceição 

Silva(FAMOPES), Milene da Silva Weck Terra (UBM), João Paulo dos Santos Souza(ANPG), Flávio 

Gustavo Rodrigues(FINDES), Rosini Helena Gurgel Lopes(FEAPAES). Justificativa de Ausências: 

Alexandre Coutinho Sattler(SINFES), Tatiana Peixoto Carvalho Tibúrcio (SINDIENFERMEIROS), 

Geiza Pinheiro Quaresma (SINDSAÚDE-ES), Wellington Barros Nascimento (UNEGRO), Mansour 

Cadais Filho (FAMOPES). O Presidente Ricardo Ewald iniciou os trabalhos, com saudações aos 

presentes e aos que acompanhavam a transmissão. Em seguida, informou que queria rapidamente 

fazer uma colocação, um breve relato da ida a Brasília, foram na segunda-feira (15/08/22) e 

voltaram no dia (17/08/22). Explicou que foi uma visita muito produtiva à Sede do Conselho 

Nacional de Saúde. Estavam presentes: Ricardo Ewald, Cynara Azevedo, Alexandre Fraga e Paulo 

Roberto Alves Guimarães e a Equipe do Projeto, que inclusive levaram o Projeto para mostrar ao 

Pessoal do Conselho Nacional de Saúde. Que no dia (17/08/22) tiveram a oportunidade de 

participar de parte inicial da Plenária do Conselho Nacional de Saúde para entenderem a dinâmica 

do organismo nacional também de suma importância de aprendizado de educação permanente 

naquilo que se propõe o Projeto. O Presidente Ricardo Ewald esclareceu que em caráter especial e 

atendendo a pedido do Sr. Rafael Vulpi Caliari, passou a palavra para o mesmo. Rafael Vulpi Caliari 

(SESA) saudou a todos, agradeceu a fala e informou que passou no processo seletivo de doutorado 

da UFES, o que fez o mesmo ter a necessidade de sair da ouvidoria com bastante tristeza. Explicou 

que gostaria de fazer essa fala para agradecer, o quanto foi importante a participação do Conselho 

em sua vida, que o mesmo cresceu dentro do conselho, que foi importante reconhecer esse espaço 

de participação social e o quanto o conselho apoiou a ouvidoria no seu desenvolvimento. Foram 3 

anos muito importante, onde nesses anos com Pandemia no meio tiveram um grande avanço de 

manifestações a partir das divulgações e por conta da Pandemia também, passaram de 3.000 para 

11.000 manifestações por ano em 2021. A instituição de um espaço de comunicação importante e 

efeito para gestão a partir de avaliação dos usuários. Explicou que terá 4 anos de Doutorado para 

falar de Ouvidoria do SUS que é o que gosta, afirmou ter certeza do que fizeram foi importante 

para cidadania e para os usuários; ser um soldado igual a todos e se colocou à disposição caso 

precisem e em seguida agradeceu. A Secretária Executiva Cynara Azevedo agradeceu e desejou 

“boa sorte e sucesso na sua jornada”. Passou a palavra para o Presidente Ricardo Ewald que 

agradeceu pela contribuição do Rafael Vulpi Caliari desejando ao mesmo êxito na sua nova jornada 

e ressaltando na sua fala de que, como Soldado, ele continue no controle social acompanhando de 

perto e apoiando, já que irá buscar mais conhecimento e que na medida do possível será convidado 

a retornar. O Presidente comunicou que saiu na publicação, oficializando Cynara Azevedo como 
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Secretária Executiva do Conselho. A mesma já tem colaborado com o CES-ES na Secretaria e 

solicita ao Pleno homologar seu nome oficialmente; e pergunta se alguém tem uma posição 

contrária para se manifestar. Sem manifestação contrária do Pleno, fica homologado e oficializado 

o nome de Cynara Azevedo como Secretária Executiva do CES-ES. O Presidente Ricardo Ewald 

passou para o primeiro ponto de pauta: 1 – Informes, Indicações e Expediente. A Secretária 

Executiva Cynara Azevedo fez a leitura dos informes: Informes: 1.1 – Boletim Informativo Nº 

26 de junho de 2022 – Situação dos Instrumentos de Planejamento de Gestão. O Boletim 

que foi compartilhado com a CIOF comissão específica, a Mesa Diretora e encaminhado aos 

conselheiros junto com o e-mail da convocação dessa reunião. 1.2 – Ofício Nº024/2022 da 

Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – AFECC vem através deste, 

informar o convênio firmado com o Hospital Santa Rita de Cássia e o Ministério da Saúde, por meio 

de recursos de Emendas Parlamentares. 1.3 – Ofício – SEI Nº222/2022/SUP/HUCAM – UFES 

– EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – HUCAM, indicações para o Conselho Consultivo do HUCAM – 

UFES. A Secretária Executiva Cynara Azevedo lembrou que o Conselheiro Sidney já é o Conselheiro 

Suplente. A mesma informou que Sidney tem participado das agendas, havendo necessidade de 

indicar um suplente ou titular para o conselho Consultivo. Após debates ficou acordado que 

Mansour Cadais Filho (FAMOPES) ficará como Suplente do Sidney Parreiras de Oliveira (RNP+ES) 

passará para a titularidade. 1.4 – Seminário Nacional que discutirá os resultados da 

Pesquisa Covid19 e Controle Social no SUS acontecerá no dia 26/08/2022 das 09:00h às 

12:00h e das 14:00h às 17:00h e que será virtual. 1.5 – 1º Seminário de Planejamento 

CES/ICEPi que irá acontecer no dia 23/08/2022 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves da 

Região Metropolitana e que o Alexandre Fraga dará mais detalhes sobre o assunto durante os 

informes do projeto. O Presidente Ricardo Ewald passou para o segundo ponto de pauta: 2 – 

Aprovação da Ata 233ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - Não houve 

manifestação com relação à ata, então o Presidente colocou a mesma em votação. A ata da 233ª 

reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou para o terceiro ponto da 

pauta. 3 - Apresentação do relatório do 1º Seminário de Planejamento PDPi/CES - O 

Presidente Ricardo Ewald passou a palavra para as analistas de Política Social - Ana Clara Fraga e 

Juliana Vieira Wald Pereira apresentando a relatoria referente a Oficina que foi realizada no dia 

04/08/2022 apresentando o Diagnóstico Situacional do Conselho feito pela equipe do ICEPi e 

inicialmente pela Professora do Departamento de Serviço Social da UFES – Ana Targina Ferraz. 

Diagnóstico Situacional CES – Projeto de Desenvolvimento de Práticas Inovadoras para 

Qualificação da Participação Social – Aspirando a eficácia e qualidade dos serviços prestados, 

neste primeiro momento do projeto debruçaram-se a desenvolver o diagnóstico situacional interno 

do Conselho Estadual de Saúde do Espírito Santo. Foi apresentado na última quinta-feira, dia 04 

de agosto de 2022, aos conselheiros(as) presentes no Hospital Estadual de Urgência e Emergência 

em Vitória, análise da atual situação do conselho. O objetivo da Oficina de Planejamento 

Estratégico, é que essas pesquisas sirvam como subsídio para a elaboração de propostas de 

reorganização e melhor participação no controle social do Estado. Junto a isso, foram apresentados 

os dados preliminares da pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela 

Professora Ana Targina Ferraz. A pesquisa consistiu-se na análise das atas e documentos presentes 

no site da SESA no período de 2019. Após apresentação da metodologia, comentou sobre as 

características dos conselheiros, a participação de cada um deles, bem como as lacunas que 

haviam dentro das diversas discussões. Nessa última etapa, mostrou quais assuntos foram 

tratados e quais não tratados na oficina. A conclusão preliminar da pesquisa aponta os seguintes 

pontos: o vazio da discussão das pautas da saúde no âmbito do CES/ES; a pouca participação dos 

conselheiros nessas discussões; a pouca visibilidade das atividades do CES/ES perante a 

sociedade, em face da pouca disponibilidade nos meios de comunicação analisados. Em seguida, 

apresentaram o diagnóstico interno realizado pelo Projeto do ICEPi, onde demonstraram a 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

metodologia utilizada (analisaram mais de 66 atas, resoluções e recomendações que o CES emitiu 

durante os meses de setembro de 2021 a julho de 2022). Analisaram mais de 60 memórias de 

reuniões de comissões e comitês durante este período. Também contaram com a participação de 

21 conselheiros(as) na pesquisa sobre o perfil e opinião de conselheiros(as) em relação as suas 

participações nos meios divulgados (e-mail e whatsapp). A partir deste levantamento de 

informações mostraram questões e encaminhamentos da oficina. Questões surgidas nessa 

análise: Falta de padronização das memórias de reuniões; dificuldade em saber se as reuniões 

foram realizadas ou não; calendário anual das reuniões de comissões e comitês não sendo 

utilizado; reuniões esvaziadas; poucos temas nas pautas e conselheiros presentes; poucas 

reuniões realizadas; dificuldade em entender os fluxos dos processos; baixa resolutividade dos 

temas levantados; pouca participação dos conselheiros na pesquisa. Encaminhamentos da 

oficina: revisão dos fluxos de procedimentos e debates do CES; pactuar a questão do papel das 

comissões como espaço de produção política do CES; efetivar a participação dos Conselheiros nas 

Comissões e Comitês do CES; promover a revisão do regimento interno do CES-ES garantindo 

presença e participação dos conselheiros eleitos nas comissões e comitês; necessário o 

funcionamento efetivo dos espaços do CES para que o Projeto PDPi/CES tenha êxito; definido a 

pouca qualidade dos meios de comunicação do CES/ES.  Por fim, foi realizada uma breve avaliação 

do evento com os conselheiros presentes para que todas as atividades realizadas pelo projeto 

sejam pautadas de forma efetiva, com o objetivo de se ter um trabalho feito de forma conjunta e 

agradável para todos. O Presidente Ricardo passou para o quarto ponto de pauta: 4 – 

Recomposição das Comissões e Comitês – A Secretária Executiva Cynara Azevedo falou que 

muitas das comissões não têm conselheiros participando, como foi apresentado pelo ICEPi. 

Explicou que é preciso recompor essas comissões, que o CES-ES enviou e-mail para todos com os 

conselheiros membros de comissões e também aos demais conselheiros solicitando disponibilizar 

seus nomes nas comissões que gostariam de participarem, inclusive as comissões externas ao 

Conselho e que não havia chegado pelo e-mail nenhum pedido de participação, fato comunicado 

ao   Presidente. O Presidente reforçou a solicitação do e-mail aos membros do Pleno. O Presidente 

Ricardo Ewald passou a palavra para o Coordenador de Projeto Alexandre Fraga que explicou a 

falta de participação de conselheiros nas comissões, um dos temas feito no debate realizado no 

Seminário de Planejamento, da necessidade de se encontrar um caminho que comprometa os 

conselheiros na participação das comissões e comitês do CES, até porque é nesse espaço onde são 

produzidas as políticas, as propostas, os encaminhamentos para que o Pleno do conselho possa 

deliberar. Informou que estiveram ontem (17/08/2022) na reunião do Conselho Nacional de 

Saúde, quando ouviram na reunião do Conselho Nacional de Saúde a dinâmica que é adotada 

naquele espaço onde os assuntos são trazidos após um debate amplo, profundo, dentro das 

comissões intersetoriais do Conselho Nacional de Saúde para deliberação do Pleno, ou seja, o 

espaço da reunião do Pleno do Conselho é um espaço terminativo, onde a matéria chega 

devidamente lapidada para que os conselheiros possam, apenas, fazerem um ajuste final e uma 

manifestação final acerca daquele assunto e a partir daí o conselho possa deliberar. É no espaço 

das comissões e comitês onde a política é produzida. Se não tiver uma representação não só dos 

conselheiros, mas tiver de forma organizada a possibilidade de atores externos contribuírem 

também nesse espaço, dificilmente se conseguirá responder as necessidades da sociedade, 

conforme falou o Dr. José Tadeu Marino (SESA). Rosini Helena Gurgel Lopes (FEAPAES) se colocou 

à disposição como usuária. A Secretária Executiva Cynara Azevedo disse ter vagas nas comissões 

e sugeriu que Rosini observasse nas comissões e representações em qual ela quer ficar e contribuir. 

Sugeriu aos demais que enviassem suas escolhas para compor comissões, por e-mail e em seguida 

agradeceu a Júlio César de Moraes (SESA) que saudou a todos e esclareceu ser suplente do Paulo 

Roberto Alves Guimarães (SESA), que também faz parte da Comissão dos Direitos Humanos, onde 

o mesmo atua desde o mandato anterior e que no momento traz proposta para o CES-ES. Falou 

sobre o Comitê da Promoção da Equidade, o qual está desativado desde a Pandemia quando 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

pararam com as reuniões, mas que esse comitê existe desde 2013. A proposta seria juntar a 

Comissão de Direitos Humanos com o Comitê da Promoção da Equidade, formando a Comissão de 

Direitos Humanos e Promoção da Equidade, trazendo atores que estão no Comitê da Promoção da 

Equidade que são 6 povos tradicionais (LGBT, Pop Rua, População Negra) envolvendo a Luta 

Antimanicomial nesse comitê, além do Fórum Antidrogas com um representante. Solicitou ao 

Secretário revogação da Portaria vigente do Comitê da Equidade e a criação desse espaço no CES, 

onde seria um espaço tanto para dentro do Conselho com também para dentro da gestão e se 

poderia pensar em algumas outras áreas técnicas da SESA para vir compor essa Comissão ou 

Comitê. João Carlos dos Santos (SINDNAPI-ES) ressaltou a pouca participação, em relação aos 

comitês e comissões. Citou duas comissões que mais participam: Municipalização e Conselho de 

Gestores, no seu ponto de vista. Em relação a Comissão de Direitos Humanos, tentaram juntá-las, 

anteriormente e que se deveria pensar também nos idosos. Disse que todos os Conselhos Estaduais 

de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, tem o Conselho em Defesa do Direito do Idoso. Observou 

que não vê os idosos representados no CES e que tem a representação através do Sindicato 

Nacional dos Aposentados e Idosos, mas dentro do CES não tem uma comissão para defender os 

direitos dos idosos.  Perguntou como criar um Comitê em Defesa dos Idosos e fez um apelo para 

que essa criação aconteça, se torne uma realidade. Paulo Roberto Alves Guimarães (SESA) 

contribuiu nesse ponto, explicando as muitas dificuldades nas comissões, nos grupos de trabalho 

que estão instalados, tanto nos que são obrigatórios, como nos temporários, mas se pegarem esse 

estudo, onde fala muito bem, só vai ter 6 a 7 conselheiros que participam de tudo e acabam 

fazendo tudo, porque os conselheiros que se inscreveram para compor as comissões, não têm 

condições e sem entrar em detalhes, porque não conseguem participar e acabam prejudicando o 

trabalho dessas comissões. Sugeriu que seja encomendado projeto ao ICEPi; que todos 

encaminhem para o projeto do ICEPi, suas propostas, sugestões, citou como exemplo: a do Júlio 

César de Moraes, João Carlos dos Santos; e até mesmo, ele, Paulo Roberto Alves Guimarães teria 

sugestões para dar. Continuou dizendo que seria interessante que a Mesa Diretora convocasse as 

entidades que disputaram a eleição do Conselho e que estão como suplentes para participar ao 

menos das comissões, pois, muitas entidades de usuários que disputaram a eleição do conselho e 

ficaram de suplentes, mas que teriam muita contribuição para dar em todos os segmentos, essa 

seria uma forma de contribuir para o debate e mostrar para elas que não estavam ali só para 

eleição. O Regimento Interno do CES permite convite a pessoas, entidades para fazer parte das 

comissões, dar contribuição e mesmo assessorá-las. Sugeriu levantamento através do Conselho 

para ver quem tem interesse em contribuir, as entidades das diferentes áreas e que consigam 

fazer essas comissões funcionarem de forma satisfatória. Ressaltou que hoje tem a Comissão de 

Municipalização, a da Mulher, a CIOF e a dos Conselhos Gestores “penando” para dar resultado e 

não conseguem. Centralizam em 6 a 7 pessoas todo o trabalho do Conselho e isso é até injusto 

com esses titulares e suplentes que fazem parte dessas comissões e que acabam acumulando todo 

o trabalho das comissões e grupo de trabalho. A sugestão é que façam solicitação de o Projeto ao 

ICEPi através da Mesa Diretora e façam o acompanhamento, que até a próxima Reunião Ordinária 

tenham um caminho para indicar e uma saída justa para essa discussão que é muito importante e 

é o que depende o trabalho desse Conselho. São de suas comissões, que saem os frutos dos 

trabalhos, sendo importantíssimo que elas funcionem bem. Finalizou agradecendo a todos. O 

Presidente Ricardo Ewald explicou que a primeira proposta de Unificação vem trazendo um escopo 

que seria bastante importante, daria mais resultados, já que os assuntos são bem congêneres e 

uma das primícias dessa proposta seria manter esse assunto em pauta. Que João Carlos dos Santos 

deu uma contribuição importante, na medida em que a equipe aponte aqui o que está sendo 

proposto pelo Pleno e persigam esse assunto para que, de fato fique dentro do contexto do 

Conselho, assim, com certeza terá sucesso considerando a importância das comissões e chamando 

para compô-las os conselheiros titulares e suplentes que compõem o Pleno e que possam contribuir 

com esse importante órgão do Controle Social – o Conselho Estadual de Saúde. Paulo Roberto 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Alves Guimarães informou ao Presidente Ricardo Ewald que o encaminhamento não ficou claro e 

perguntou se poderiam acatar o encaminhamento que deram sugestão de encomendar Projeto ao 

ICEPi para reformulação e debate nas comissões. O Presidente Ricardo Ewald concordou e explicou 

que as contribuições agrupadas agora, elas passam pelo crivo da Mesa Diretora e então terá o CES 

um fato novo de contribuição para fazer acontecer daqui para frente e nas próximas reuniões. E 

passou para o quinto ponto de pauta: 5 – Retorno das reuniões presenciais – A Secretária 

Executiva Cynara Azevedo disse que tem sido muito debatido a volta de reunião presencial, onde 

alguns consideram viável e outros não. A questão aqui em pauta é o retorno ou não. Esclareceu 

que quem não achasse o retorno das reuniões presenciais viáveis que votasse não, porque o ponto 

é voltar ou não. Votando sim a reunião voltaria a ser presencial e votando não será mantido o 

sistema híbrido. Continuando informou ao Presidente que se não tivesse nenhum esclarecimento 

a fazer, poderia colocar em votação. Paulo Roberto Alves Guimarães disse que para deixar claro, 

quando fizeram os debates na Mesa Diretora, falaram disso, retornando as reuniões presenciais, 

mas que também, as mantenham de forma híbrida; que não sejam só presenciais ou só virtuais, 

que disponibilizem as duas opções, facilitando a participação de todos. O Presidente Ricardo Ewald 

colocou em regime de votação:  voto sim – reunião presencial ou voto não – permanece o 

modelo híbrido adotado desde o início da pandemia. A Secretária Executiva Cynara Azevedo 

iniciou a chamada para a votação. Houve um empate 8 votos Sim e 8 votos Não e o Presidente 

Ricardo Ewald desempatou com 1 voto Não, permanecendo o modelo híbrido. O Presidente 

passou para o sexto ponto de pauta: 6 – Resolução para Prorrogação do Mandato dos 

Coordenadores de Plenárias – A Secretária Executiva Cynara Azevedo informou que seria só 

para referendar, porque o Conselheiro Mansour é o coordenador atual participando das reuniões 

do Conselho Nacional de Saúde e o CES precisa de uma Resolução prorrogando o mandato dele 

até que se realize a Plenária com uma nova eleição. E complementou explicando que a Plenária 

para encerrar o mandato e chamar novas eleições teria que ser junto com Conferência da Saúde 

Mental, informando que a nova licitação teve sucesso, com a nova data realizando os dois eventos 

juntos: a 16ª Plenária e a Etapa Estadual da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e que até 

lá ficaria prorrogado o mandato do coordenador, pois para circular no Conselho Nacional de Saúde, 

o CES precisa referendar a prorrogação do mandato do Coordenador de Plenária.. A Secretária 

Executiva Cynara Azevedo informou que a minuta da resolução está pronta, esperando aprovação 

do Plenário.  Paulo Roberto Alves Guimarães sugeriu que fosse feito um ajuste no texto para que 

não precisasse fazer a ratificação novamente sugeriu colocar no texto a seguinte informação: fica 

prorrogado o mandato da Coordenação de Plenária até a realização da 16ª Plenária. O 

Presidente perguntou se teria alguma manifestação contrária a essa prorrogação de mandato. Sem 

manifestação contrária foi aprovada a prorrogação do mandato. Em seguida, o Presidente passou 

para o sétimo ponto de pauta: 7 – Reconvocação da 10ª Conferência Estadual de Saúde - A 

Secretária Executiva informou que o Pleno do CES tem que referendar o início de todo o processo 

da 10ª Conferência Estadual de Saúde e passou a palavra para o Coordenador de Projeto Alexandre 

de Oliveira Fraga que fez um retrospecto de todo o processo que a 10ª Conferência Estadual de 

Saúde estava prevista para o ano 2021 e que por motivo da Pandemia foi adiada para 2022. Foi 

convocada, com Resolução e Regimento Interno aprovados e que em virtude do agravamento da 

Pandemia Covid 19 foi adiada e o processo da 10ª Conferência Estadual da Saúde foi transformado 

na Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde aprovou 

Resolução de reconvocação da conferência com prazos que começarão a partir do 1º dia de 

novembro de 2022 com as Etapas Municipais e terminam em 31 de março de 2023; as Etapas 

Estaduais acontecerão nos meses de abril e maio de 2023 e a Etapa Nacional acontecerá em julho 

de 2023. Assim, a Comissão Organizadora sugeriu ao Plenário do CES aprovar a reconvocação da 

10ª Conferência Estadual de Saúde para dar início a revisão do regimento da conferência, 

montagem da estrutura, orientação aos municípios para que deem início aos seus processos 

organizativos para suas etapas. Lembrou que é uma discussão que tem sido feita no Conselho 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Nacional de Saúde, que essa conferência no âmbito Estadual e a mesma ganhará uma importância 

significativa no próximo período, uma vez que se pretende discutir diretrizes para a construção 

dos planos regionais de saúde, que inclusive, estão em debate na SESA e que precisam ter o olhar 

e uma opinião do controle social para que possam orientar assuntos e temas a serem contemplados 

nesses planos regionais de saúde. Paulo Roberto Alves Guimarães (SESA) sugeriu que remetesse 

a proposta para a Mesa Diretora e que na próxima reunião, que ela apresente uma proposta de 

calendário, formato da conferência, de regimento, composição da comissão organizadora. Explicou 

que havia uma proposta, mas que, logicamente, ela sofrerá algumas alterações e mudanças em 

relação ao tipo do formato da conferência, a própria comissão organizadora que teve muitas 

alterações na composição do conselho. Sugeriu como proposta que encomendasse para a Mesa 

Diretora que encaminhasse para a próxima reunião do Pleno todo esse arcabouço para organização 

e realização da próxima Conferência Estadual de Saúde. A Secretária Executiva sugeriu além da 

proposta do Paulo Roberto que fosse convocado uma Reunião Extraordinária para que pudessem 

ter mais tempo para resolverem questões de Termo de Referência e todas burocracia. Paulo 

Roberto sugeriu que chamasse já uma Reunião Extraordinária da Mesa Diretora com esse tema 

específico. O Presidente perguntou ao Plenário se poderia encaminhar a proposta do Paulo Roberto.  

Os presentes concordaram O mesmo agradeceu a contribuição e informou que ficou definido a 

proposta do Paulo Roberto juntamente com a sugestão da Cynara Azevedo. O Presidente Ricardo 

Ewald passou para o oitavo ponto de pauta: 8 – Deliberação sobre aprovação dos nomes para 

compor a Comissão de Saúde da Mulher CISMu – Secretária Executiva Cynara Azevedo 

explicou que o CES recebeu um documento do Fórum Nacional de Mulheres Negras solicitando a 

inclusão dos nomes: Adriana da Silva e Ariane Silva Carvalho para participarem da Comissão de 

Saúde da Mulher do CES. O Presidente Ricardo Ewald informou que se tratava do Ofício nº 006 de 

30/07/2022 que chegou ao Conselho endereçado a CISMu do CES. Passou a palavra para Milene 

da Silva Weck Terra(UBM) que informou que esses nomes já foram aceitos pela Comissão de 

acordo com o Art. 31 e só precisaria ser referendado pelo Pleno aqueles que são indicados pelo 

Conselho e os demais não teria necessidades de serem referendados pelo Pleno e são referendados 

pela comissão e a comissão já referendou esses nomes e disse que tem poucos conselheiros 

compondo a comissão. O Presidente Ricardo Ewald agradeceu e sem manifestação contrária do 

Pleno, referendou os nomes de Adriana da Silva e Ariane Silva Carvalho para composição da CISMu 

do CES. Agradeceu a Milene pela contribuição e passou para o nono ponto de pauta. 9 – Informes 

e Comissões – O Presidente informou que a relatoria seria dos coordenadores das comissões em 

seguida abriu a fala. Milene da Silva Weck Terra (UBM) comunicou que se inscreveu para falar da 

Comissão de Comunicação e Educação Permanente. Disse que tem realizado algumas atividades 

em conjunto e gostaria de alertar os Conselheiros para uma atividade que está sendo promovida 

em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde e o Centro de Educação Assessoramento Popular 

- CEAP no dia 19/08/22 às 14h e que o Seminário será virtual, que o Conselho Nacional de Saúde 

realizará o mesmo evento, em todos os Estados do Brasil, que tem como o tema Diálogos sobre 

a Defesa do SUS no Espírito Santo com a duração de 1h30m;  que o evento envolve os 

Conselhos Municipais de Saúde e que seria também importante a participação dos Conselheiros 

Estaduais de Saúde, por fazer parte de um programa de formação contínua. O evento será virtual, 

sendo que tiveram outras atividades realizadas junto com o Conselho Nacional de Saúde e o CEAP, 

que foi presencial. E considerando o panorama atual, onde é preciso reafirmar a importância da 

defesa do SUS estar dialogando e debatendo sobre esse assunto seria de grande importância. 

Continuando que estará sendo realizado junto aos Conselhos Municipais de Saúde, oficinas de 

escutas com a equipe do programa, com o propósito de montar uma capacitação voltada para os 

Conselhos e que esta oficina de escuta dará um panorama dos principais temas; será uma parceria 

e uma maneira do CES ter esse vínculo auxiliando no funcionamento dos demais Conselhos. A 

primeira delas acontecerá no dia 23/08/22 na Região da Grande Vitória e posteriormente será 

realizado em outras Regiões onde farão um diagnóstico junto aos Conselhos para que eles orientem 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

as diretrizes de ação em relação a comunicação e educação permanente junto a esses Conselhos.  

O Presidente Ricardo Ewald reforçou sobre o evento do dia 19/08/22 a partir das 14h dentro sobre 

o tema e em seguida informou o encerramento da pauta às 15h45m. Agradeceu a todos os 

presentes e que no contexto apresentado, uma pauta extensa com 9 itens, foi concluída nessa a 

reunião 234ª reunião, em 18 de agosto de 2022. Agradeceu mais uma vez a participação de todos. 
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