
              

                                                    
 

1 

           Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

Ata – 235ª Reunião Ordinária – Ano 2022 

15 de setembro de 2022 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois) às 14h25min 

realizou-se a 235ª (ducentésima trigésima quinta) Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

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

https://us02web.zoom.us/j/.89236481738?pwd=bExYUUNLbHJUQ0hHZmhZM251cWZ0dz

09. A sessão foi iniciada pelo Presidente Ricardo Ewald e secretariada pela Secretária 

Executiva Cynara Azevedo. Conselheiros (as) presentes presencialmente: Nésio 

Fernandes de Medeiros Júnior(SESA), Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA), Terezinha 

do Carmo Alves Bolzani(SESA), Ricardo Ewald (FEHOFES), Maria Rita de 

Boni(SINDSAÚDE-ES), Márcio Flávio Soares Romanha(CUT). Conselheiros (as) 

presentes virtualmente: Cristiano Luiz Ribeiro de Araújo (SESA), Júlio César de 

Moraes(SESA), José Tadeu Marino(SESA), Andréa Cellin(FEHOFES),  Phablo Gabriel 

Dobrovolsky da Silva(FEHOFES), Denise Mara Ramaldes Pedrosa(COSEMS), Rudge 

Vigato da Silva(SINDPSI-ES), Tatiana Peixoto Carvalho Tibúrcio(SINDENFERMEIROS) 

Deise Berger Veltem Ramos(SINODONTO),  Débora Randov de Oliveira(FETAES), Wesley 

Bonifácio Dias(CUT), Sidney Parreiras de Oliveira(RNP+ES), Wellington Barros 

Nascimento(UNEGRO),  Milene da Silva Weck Terra (UBM), João Paulo dos Santos 

Souza(ANPG), Genecy Teixeira de Oliveira(MITRA). Justificativa de Ausências: Cristina 

Hamester(MS), Pablo Reis Garcia Perez(SINFES), Geiza Pinheiro Quaresma 

(SINDSAÚDE-ES), João Carlos dos Santos(SINDNAPI-ES), Mansour Cadais Filho 

(FAMOPES), Rosini Helena Gurgel Lopes(FEAPAES). O Presidente Ricardo Ewald saudou 

a todos os participantes presentes, aos que acompanhavam a transmissão e agradeceu a 

presença do Secretário da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior. Em seguida iniciou 

o primeiro ponto de pauta: 1 – Informes, Indicações e Expediente onde passou a fala para 

a Secretária Executiva Cynara Azevedo que fez a leitura dos informes: Informes: 1.1 – 

Ofício N°119/2022/SG/CUT/ES – Substituição e troca de titularidade dos representantes da 

CUT no Conselho Estadual de Saúde: Titular - Márcio Flávio Soares Romanha(CUT) e 

Suplente – Wesley Bonifácio Dias(CUT). Em seguida, passou a palavra para o Wesley 

Bonifácio Dias(CUT) que saudou a todos e agradeceu a oportunidade em poder participar 

do CES-ES. 1.2 – Ofício/SESA/GS/N°1439/2022 – Substituição de representante da 

Secretaria de Estado da Saúde no CES-ES:  Suplente - Terezinha do Carmo Alves 

Bolzani(SESA) no lugar do Suplente - Rafael Vulpi Caliari(SESA), fez uso da palavra 

saudando a todos e informando fazer parte do controle social desde 1995 e hoje como 

representante da SESA será um prazer participar e colaborar com o controle social. 1.3 – 1° 

Seminário Intersensorial Municipal de Prevenção ao Suicídio em Governador 

Lindenberg no dia 28 de setembro de 2022 às 09h00m. A Secretária Executiva Cynara 

Azevedo informou que o CES-ES recebeu convite e que teria 3 vagas para o evento. 

Mansour Cadais Filho(FAMOPES) disponibilizou seu nome e, ainda, tem 2 vagas a serem 

preenchidas e se alguém mais tiver interesse, poderá entrar em contato com o CES-ES. 1.4 

– Consulta Pública sobre Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no Adulto – 

Explicação da Temática: Júlio César de Moraes(SESA) informou que a Secretaria de 

Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, disponibilizou para consulta pública a 

Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no Adulto. A iniciativa tem por objetivo orientar 

profissionais e serviços quanto ao fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da Rede 

de Atenção e Vigilância em Saúde(RAVS) de forma descentralizada e regionalizada, 

contemplando as ações de promoção, prevenção, avaliação e tratamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS. As contribuições deverão ser feitas respondendo o 

https://us02web.zoom.us/j/.89236481738?pwd=bExYUUNLbHJUQ0hHZmhZM251cWZ0dz09
https://us02web.zoom.us/j/.89236481738?pwd=bExYUUNLbHJUQ0hHZmhZM251cWZ0dz09
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formulário disponível no link: https://forms.gle/fMjKpvkPAtR7vaMeA podendo ser acessado 

até às 23h59m do dia 13 de outubro de 2022. Acesso ao documento: 

https://saude.es.gov.br/consulta-publica. Período de vigência: 14/09/2022, às 08h - início do 

envio de propostas até 13/10/2022, às 23h59m - fim do envio de propostas. 1.5 – 

Conferência Nacional de Saúde Indígena - Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) 

informou que Júlio César de Moraes(SESA) foi escolhido pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde(CONASS) como representante da entidade para a Comissão 

Organizadora da Conferência Nacional de Saúde Indígena. O Presidente Ricardo Ewald 

informou que o Conselheiro Mansour Cadais Filho(FAMOPES) solicitou a inversão do ponto 

3 para o ponto 7 da pauta. Colocado em votação, a solicitação não foi aprovada.1.6 – 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo(TCE-ES) – Instrução Normativa Nº 68 

– Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) informou que no dia 15 de setembro de 2022 

membros da Mesa Diretora do Conselho estiveram em reunião com o Presidente do Tribunal 

de Contas do Espírito Santo Rodrigo Chamoun e o Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da 

Cunha para falarem da Instrução Normativa Nº 68 da TCE, que diz respeito a prestação de 

contas dos Instrumentos de Gestão. Disse que a ida ao TCE-ES foi muito produtiva e foi 

criado um Grupo de Trabalho para estudar o documento, que o TCE-ES se colocou à 

disposição para acompanhar e ajudar na capacitação dos Conselhos Municipais e Conselho 

Estadual de Saúde. 1.7 – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - 

IASES - João Paulo dos Santos Souza(ANPG) informou que esteve no IASES em evento 

sobre as eleições onde foi debatido o tema democracia junto com os internos. O Presidente 

Ricardo Ewald passou para o segundo ponto de pauta: 2 – Aprovação das Atas 234ª 

Reunião Ordinária e 96ª Reunião Extraordinária, do Conselho Estadual de Saúde - Sem 

manifestação com relação as atas, o Presidente colocou as mesmas em votação. A Ata da 

234ª Reunião Ordinária foi aprovada por 15 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção. A Ata 96ª 

Reunião Extraordinária foi aprovada por 16 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O 

Presidente Ricardo Ewald passou para o terceiro ponto da pauta. 3 – Eleições Presidente 

e Mesa Diretora do CES-ES: A Secretária Executiva Cynara Azevedo informou que 

seguindo o rodízio, a Presidência para esse ano será do segmento de Gestores e 

Prestadores de Serviços e em seguida, passou a palavra para o Secretário da Saúde Nésio 

Fernandes de Medeiros Júnior que iniciou saudando a todos e dizendo que o quadro de 

Conselheiros do CES-ES evoluiu muito tanto em qualidade, quanto em quantidade de feitos 

dentro do Estado. O CES-ES é um conselho que se envolve com projetos explicativos e com 

formações. Falou que tem que ser indicado para a Presidência, um representante que 

preserve uma certa autonomia do Conselho, para que o CES exerça a sua função, um 

trabalhador que tenha comprometimento com o controle social, alguém que participe e que 

seja responsável também com o cotidiano da gestão e da relação com todos os atores que 

compõem o CES-ES: usuários, trabalhadores, prestadores e gestão.  Por esse motivo, o 

Secretário da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Júnior indicou o Paulo Roberto Alves 

Guimarães(SESA) para a Presidência do Conselho e membro da Mesa Diretora nesse 

próximo período. Acredita ser uma indicação que mereça atenção positiva desse Plenário. 

Agradeceu ao Presidente Ricardo Ewald pela sua liderança, condução e sabedoria em todos 

os processos. Parabenizou a Geiza Pinheiro Quaresma(SINDSAÚDE-ES) que no momento 

está de licença disputando as eleições. O Presidente Ricardo Ewald informou que a eleição 

seria de forma responsiva com base nos presentes e que foi proposto o nome do Paulo 

Roberto Alves Guimarães(SESA) como o Presidente do Conselho e membro da Mesa 

Diretora no período de setembro de 2022 a setembro de 2023. Informou ter somente o nome 

do Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) e que se o Plenário optasse por aclamação ou 

alguma posição que seja de fato presencial. Milene da Silva Weck Terra(UBM) manifestou 

apoio a essa indicação, dizendo ser um excelente nome para todos e acredita que será um 

mandato muito bom, tendo o Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) à frente do CES-ES. 

https://forms.gle/fMjKpvkPAtR7vaMeA
https://saude.es.gov.br/consulta-publica
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Parabenizou pela indicação do mesmo. O Presidente Ricardo Ewald informou ter o nome do 

Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) indicado pela gestão para assumir esse desafio 

nesse novo período e perguntou a todos se concordavam ou se teria alguma manifestação 

contrária. Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) foi aclamado democraticamente e o 

Presidente Ricardo Ewald informou que ele é o novo condutor do Conselho e da Mesa 

Diretora para o período de setembro/2022 a setembro/2023. Paulo Roberto Alves 

Guimarães(SESA) agradeceu a todos e a Ricardo Ewald pelo período que esteve à frente 

na gestão do conselho, um curto período, mas, de muito trabalho. Falou das muitas 

renovações no quadro de conselheiros e executivo do CES. Paulo Roberto Alves 

Guimarães(SESA) citou como exemplo a Cynara Azevedo ex-conselheira e agora Secretária 

Executiva do Conselho fazendo um excelente trabalho, o Alexandre de Oliveira Fraga 

assumindo uma nova tarefa como coordenador de projeto do ICEPi. Ressaltou a 

competência e a capacidade da conselheira Geysa Pinheiro Quaresma(SINDSAÚDE-ES) à 

frente do Conselho e a frente do Sindicato da Saúde. O Presidente Ricardo Ewald 

continuou o Ponto 3 da pauta - Eleição da Mesa Diretora: o Regimento do CES-ES, no 

seu Art 25, reza que a Mesa Diretora é composta por 1 Presidente e 7 membros em 

consonância com seus segmentos. Assim, necessário desfazer-se a Mesa Diretora anterior 

e convocar os 3 segmentos a indicarem conselheiros titulares para nova composição. Após 

reunião em separado dos segmentos ficou assim composta a Mesa Diretora:   1 Gestor - 

Presidente – Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA), 1 Prestador de Serviço - Ricardo 

Ewald(FEHOFES), 4 Usuários - Milene da Silva Weck Terra(UBM), Sidney Parreiras de 

Oliveira(RNP+ES), Wellington Barros Nascimento(UNEGRO) e Márcio Flávio Soares 

Romanha(CUT) e 2 Trabalhadores da Saúde - Maria Rita de Boni(SINDSAÚDE-ES). 

Ficando 1(uma) vaga no segmento dos Trabalhadores da Saúde em aberto, que será 

encaminhado “a posteriori”. O Presidente Ricardo Ewald leu a nova composição da Mesa 

Diretora para os membros do Plenário e disse que caso alguém tivesse alguma posição 

contrária, que se manifestasse. Sem manifestação contrária foi a nova composição da Mesa 

Diretora aprovada. A nova composição da Mesa Diretora terá mandato no período de 

setembro de 2022 a setembro de 2023. O Presidente Ricardo Ewald agradeceu a todos e 

fez referência a fala do Secretário, que disse muito bem “Conselho de Saúde forte, direção 

bem pautada ela protege o Controle Social”. Continuando informou que a ida do CES ao 

Tribunal de Contas foi importante, que o Tribunal expressou a necessidade de se aproximar 

também do Controle Social em razão de que o CES quer implementar um novo projeto; que 

o Tribunal dispõe de uma escola de formação e Alexandre Fraga reforçou o pedido. O 

Tribunal de Contas se dispõe a colaborar e até treinar os conselheiros naquilo que de fato 

tem a obrigação. O Presidente Ricardo Ewald passou para o quarto ponto de pauta: 4 – 

Substituição Conselheiro Inova - O Presidente Ricardo Ewald solicitou ao Plenário a 

indicação de 1(um) Conselheiro para compor o Conselho Fiscal da Inova do segmento de 

usuário.  Paulo Roberto Alves Guimarães(SESA) sugeriu que o Conselheiro Márcio Flávio 

Soares Romanha(CUT) assumisse essa função. Explicou que Milene da Silva Weck 

Terra(UBM) já faz parte, como Titular e que poderia ajudá-lo bastante. Continuando disse 

que o Márcio Flávio Soares Romanha(CUT) tem auxiliado muito na CIOF, que o mesmo faz 

parte do Sindicato da CUT, que conhece a luta dos trabalhadores, podendo contribuir muito 

dentro da INOVA como Suplente da Milene da Silva Weck Terra. Com o “SIM” do 

Conselheiro Márcio Flávio, o Presidente Ricardo Ewald anunciou o Conselheiro Márcio 

Flávio Soares Romanha como Suplente da Inova. O Presidente Ricardo Ewald passou para 

o quinto ponto de pauta: 5 – Tribuna Livre – Àgua e Gênero - Direitos e Impactos - A 

Coordenadora do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 

Espírito Santo (MNODS-ES) Denice Silva Gonçalves saudou a todos e iniciou a 

apresentação: As mulheres, equidade e a água - A água é um bem inarredável, garantido 

nos direitos universais e na constituição federal. Igualdade e Equidade –” a equidade parte 
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do pressuposto de que essas partes comparadas não são iguais”. Assim, devem ser 

julgadas de maneiras diferentes e a regra para alcançar a equivalência entre elas deve ser 

sempre ajustada e adaptada para cada caso específico. Podemos dizer que na igualdade 

aplica-se uma regra parcial, enquanto na equidade aplica-se uma regra imparcial. Com o 

avanço social, a ideia de igualdade tem sido cada vez mais substituída por outros conceitos, 

já que a sociedade é plural, tornando impossível aplicar uma só regra a todos os indivíduos. 

(https://dicionariodireito.com.br/igualdade-e-equidade). Explicou como a questão da água 

atinge mais as mulheres e destacou as conferências de mulheres, saúde entre outras, as 

quais tem empregado esforços no sentido de mostrar as necessidades de saneamento 

básico, considerando que muitas doenças transmitidas por águas (DTAs) advém da falta do 

saneamento obrigatório por lei, seja pela quantidade, qualidade ou por despejos in-natura, 

de dejetos, químicos, pesticidas, descartes de medicamentos de forma a não considerar as 

consequências e impactos na vida humana, vegetal e animal. O estudo do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) revelou que 90% dos antibióticos são 

lançados no meio ambiente ainda como substancias ativas por meio de esgotos ou por 

defecção a céu aberto. Isto aumenta o risco para que mais microrganismos se adaptem a 

esses produtos farmacêuticos. Ainda relatam em 2019 as infecções que apresentaram 

resistências a antibióticos, foram associadas à morte de quase 5.000.000(cinco milhões) de 

pessoas. A previsão é que isto sem as ações necessárias e urgentes, produzam 

10.000.000(dez milhões) de mortes por ano até 2050. (https://brasil.un.org/pt-br/177332-

relatorio-alerta-para-risco-de-superbacterias-em-agua-sem-tratamento). A Coordenadora 

do MNODS-ES solicitou ao Conselho que através da educação permanente crie ações de 

educação ambiental para que ajude os municípios na conscientização das pessoas sobre a 

questão da água. O Wellington Barros Nascimento(UNEGRO) falou que o tema foi de 

fundamental importância no contexto em que vivemos; explicou ter até 2033 para que seja 

feito a universalização do serviço de água e esgoto, mas ressaltou que na política pública 

as metas não se efetivam se não tiver a participação e pressão social; que o tema da água 

ressalta a importância da mulher, mas que de fato é importante para todos; que o tema 

chamou atenção do CES na questão da Vigilância Sanitária, as pessoas de situação de rua, 

como garantir o acesso mínimo do direito humano fundamental a essas pessoas. 

Parabenizou a Denice Silva Gonçalves(MNODS-ES) por atuar nessa questão de extrema 

importância e ressaltou dizendo que o CES teria esse papel do Controle Social fazendo uma 

interface entre outros atores para poder garantir a efetivação do acesso a água, saneamento 

básico, pois quando se pensa em saúde no ponto de vista prevenção a água é fundamental. 

O Presidente Ricardo Ewald passou para o sexto ponto de pauta: 6 – Reconvocação da 

Conferência – A Secretária Executiva Cynara Azevedo informou que foi enviado pelo CNS 

o calendário com as agendas da 17ª Conferência Nacional de Saúde e que será preciso 

convocar a Etapa Estadual da 17ª CNS para que a Comissão Organizadora do CES siga 

com os trabalhos, que serão apresentados para aprovação da Plenária. O Coordenador de 

Projeto Alexandre de Oliveira Fraga fez a leitura da Proposta de Resolução de reconvocação 

para a 10ª Conferência Estadual de Saúde – Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional 

de Saúde que define o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia 

– Amanhã vai ser outro dia”, as datas das etapas e o público do evento. Datas: Etapas 

Municipais – 01 de novembro de 2022 a 31 de março de 2023; Conferências Livres – 01 de 

novembro de 2022 a 31 de março de 2023; Etapa Regional CENTRO NORTE – 14 e 15 de 

abril de 2023; Etapa Regional METROPOLITANA – 28 e 29 de abril de 2023; Etapa Regional 

SUL – 05 e 06 de maio de 2023; 10ª Conferência Estadual de Saúde – 24 a 27 de maio de 

2023. O Presidente Ricardo Ewald agradeceu ao Coordenador de Projeto Alexandre de 

Oliveira Fraga e em seguida colocou em votação o calendário apresentado. Anunciou em 

regime de votação e sem manifestação contrária, foi aprovado por unanimidade. O 

Presidente Ricardo Ewald passou para o sétimo ponto de pauta: 7 – Projeto ICEPi – 

https://dicionariodireito.com.br/igualdade-e-equidade
https://brasil.un.org/pt-br/177332-relatorio-alerta-para-risco-de-superbacterias-em-agua-sem-tratamento
https://brasil.un.org/pt-br/177332-relatorio-alerta-para-risco-de-superbacterias-em-agua-sem-tratamento
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Convidou a bolsista do Projeto Desenvolvimento de Prática Inovadora para Qualificação da 

Participação Social - Mariana Pereira Monteiro que informou que para a eleição dos 

Conselhos de Gestores e Prestadores de Serviços, a área de Comunicação formulou uma 

proposta de divulgação da eleição com material virtual, uma cartilha de orientação bem 

rápida, com uma linguagem simples, de fácil entendimento e também entrevistas com o 

Presidente Ricardo Ewald, Mansour Cadais Filho(FAMOPES) e Representantes dos 

Trabalhadores. A intenção é incentivar a participação na eleição dos Conselhos de Gestores 

e o material será destinado para conscientização sobre a dinâmica estrutural dos Conselhos 

e suas funcionalidades e as entrevistas serão para aproximar os atores sociais do conselho 

ao público causando a sensibilização para que essas pessoas participem dessa eleição. O 

material, cartilha e vídeo, passará pela análise e aprovação da Assessoria de Comunicação 

(ASCOM) da SESA e que após será publicado no Youtube.  Cartilha – Promoção do 

Exercício do Controle Social: Orientações para a eleição do Conselho Gestor de Unidade 

Estadual. 1- Apresentação – O Conselho Gestor de Unidade Estadual de Saúde é um 

Órgão colegiado composto por representantes dos seguintes segmentos: dos gestores, 

trabalhadores e usuários das Unidades de Saúde. O Conselho é uma forma de assegurar a 

participação popular na gestão dos serviços de saúde garantido por Lei. 2 – Sumário: O 

que são políticas de Saúde? São políticas de saúde voltadas para as mais diversas áreas, 

como: Política de Saúde do Idoso, Política de Saúde da Mulher, da População Negra, da 

População Lésbica, Gay, Bissexual, Transgênero, Queer, Intersexo, Assexual, Pansexual + 

( LGBTQIAP+), dos Povos Indígenas, Atenção Básica, e tantas outras. 3 - Qual é a função 

do Conselho Gestor? Sua função é planejar, fiscalizar e controlar a execução das políticas 

e das ações de saúde, exercendo assim, a participação e o controle social. São atividades 

que buscam melhorar a gestão do SUS com a participação dos profissionais da saúde e da 

comunidade no planejamento das políticas de saúde. A principal função do conselho é 

participar da gestão, entendendo que essa gestão deve ser participativa. 4 - Como é 

composto o Conselho Gestor? O Conselho Gestor é composto por 8 membros e sua 

organização é paritária: 50% dos usuários do SUS + 25% de trabalhadores da saúde + 25% 

dos representantes da gestão. Além disso, o Conselho Gestor está instalado em todas as 

Unidades da Rede Estadual de Saúde Pública, Privada e Filantrópica. Isso significa que o 

Conselho Gestor é um espaço democrático de discussões. Para mais informações e 

materiais, importante acessar: https://saude.es.gov.br/, 

https://saude.es.gov.br/contents/item/display/15190  ou https://saude.es.gov.br/eleicoes O 

Coordenador de Projeto Alexandre Oliveira Fraga informou que foi conversado na Mesa 

Diretora que toda reunião do CES a equipe do Projeto ICEPi estará apresentando ao 

colegiado os produtos preparados, com o objetivo de fazer a mobilização para a eleição dos 

Conselhos Gestores das Unidades de Saúde; que detectou-se a necessidade dessa 

mobilização junto aos atores sociais, entidades, movimentos sociais e também junto aos 

trabalhadores da saúde, para se engajarem ao processo. O Presidente Ricardo Ewald 

agradeceu a apresentação da Bolsista Mariana Pereira Monteiro e complementação do 

Coordenador de Projeto Alexandre de Oliveira Fraga por frisarem a importância desse 

projeto que, também, tem sido acolhido pela Dra. Inês (MP), o Presidente e o Conselheiro 

do Tribunal de Contas, com boa receptividade. Que os conselhos sejam treinados, 

orientados, tenham materiais para leitura e, consequentemente, se instruam quando aceitam 

participar desses cargos de importância no contexto do Controle Social. Parabenizou toda 

equipe envolvida sob o comando do Alexandre de Oliveira Fraga e de apoio da gestão no 

CES-ES. Em seguida O Presidente Ricardo Ewald passou para o oitavo ponto de pauta. 8 

– Informes e Comissões – Maria Rita de Boni (SINDSAÚDE-ES) informou que a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(CISTT) está organizando o 

Seminário Continuado sobre Acidentes e Adoecimento e Mortes no Trabalho nos dias 07, 

14 e 21 de outubro de 2022 de forma virtual. O Coordenador de Projeto Alexandre de Oliveira 

https://saude.es.gov.br/
https://saude.es.gov.br/contents/item/display/15190
https://saude.es.gov.br/eleicoes
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Fraga informou que foi realizado nos meses de agosto e setembro a 3ª Oficina Regional 

para construção dos Planos de Trabalho para capacitação dos CMS; que no dia 30 de 

agosto de 2022 realizaram Oficina na Região Metropolitana, nos dias 13 e 14 de setembro 

2022 em Colatina e São Mateus - Região Centro Norte; e dia 20 de setembro de 2022 em 

Cachoeiro de Itapemirim - Região Sul. As Oficinas tem sido muito ricas, é uma oficina de 

escuta onde os Conselhos Municipais trazem suas demandas, suas dificuldades, temas para 

serem tratados nessas capacitações. Que na próxima reunião do conselho, espera 

apresentar o resultado/plano de trabalho ao CES. O Márcio Flávio Soares Romanha(CUT) 

informou que estiveram em Brasília nos dias 24 e 25 de agosto de 2022 participando do 

Seminário Nacional da COFIN - Desafio do Financiamento do SUS, representando a 

Comissão Intersetorial de Orçamento, Finanças e Instrumento de Gestão(CIOF) do CES-ES 

com as contribuições, inclusive encaminharam uma das contribuições ao pleno do CES, mas 

ainda sem resposta; que a intenção foi informar aos companheiros a importância da 

participação do CES-ES, no Conselho Nacional de Saúde(CNS) contribuindo para no 

cenário de incertezas, garantir o financiamento do SUS para a população brasileira. A 

Secretária Executiva Cynara Azevedo informou ter sido riquíssimo a participação com as 

regionais de saúde e aproveitou para agradecer o trabalho realizado pelo atual Presidente 

Ricardo Ewald, deu boas vindas ao novo Presidente do CES Paulo Roberto Alves 

Guimarães e agradeceu a todas as pessoas que conseguiram fazer a mobilização, inclusive, 

as que acompanham pelo Youtube. Disse que o CES ainda não tem a página oficial no 

Facebook e solicitou ajuda do compartilhamento dessas informações que irão contribuir para 

a eleição dos Conselhos de Gestores e nos próximos eventos do Conselho. O Presidente 

Ricardo Ewald explicou que o CES está tentando trabalhar nesse período, a questão do 

tempo; que em agosto estiveram na sede do CNS, em Brasília e que também tiveram a 

oportunidade de assistir no hotel uma plenária do CNS, onde perceberam como CNS se 

preocupa com os temas e o tempo, sempre em cima daquilo que está preconizado; que fou 

muito importante e que essa prática deveria ser aplicada aqui, melhorando nosso teor de 

vida. O Presidente Ricardo Ewald agradeceu a participação de todos e informou o 

encerramento da pauta às 15h56m da 235ª Reunião Ordinária em 15 de setembro de 2022. 

 

 

Cynara Azevedo 

Secretária Executiva  

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

 

 

 

Ricardo Ewald 

Presidente 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 
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