Conselho Estadual de Saúde – CES/ES
ATA – 68ª Reunião Extraordinária – Ano 2017
13 de Julho de 2017
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Aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14
(quatorze) horas, no auditório da Secretária de Estado da Saúde – SESA, na Rua
Maria Judith Tovar Varejão, nº 225 – Ed. Enseada Plaza – Enseada do Suá –
Vitória/ES, o Conselho Estadual de Saúde reuniu-se para a 68ª Reunião
Extraordinária, com a presença do Secretario Executivo Alexandre de Oliveira
Fraga e dos Conselheiros: Ricardo de Oliveira, Francisco José Dias da Silva, Engre
Beike Tenório, Rogenir Roque Rodrigues, Maria Maruza Carlesso, Robertta
Steffanya Fernandes Queiroz, Valeska Fernades Morais, Rossana Bezerra de
Rezende, Eliana Aparecida do Nascimento, Ranielle Badiani Bianchi, Elci Miranda
Lobão, Manoel Wanderley de Oliveira, Gilson Sena Ventura, João Carlos dos
Santos, Maria das Graças Loureiro da Silva, Precilla Giacomin, Marcos dos Santos,
Dauri Correia da Silva, Gleicy dos Santos da Vitória, Maria Lúcia dos Santos
Mariano, Joseni Valim de Araujo, Gilson Mesquita de Faria. Justificaram ausência
os (as) conselheiros(as): Giana de Caio Silva Carvalho, Carmem Lúcia Mariano da
Silva, Vera Lúcia Peruchi, Alexandre de Azevedo Correia. O senhor Alexandre
Fraga deseja boa tarde a todos e informa que se iniciará a 68ª (sexagésima
oitava) Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde.O senhor
Alexandre de Oliveira passa a palavra para o Presidente Francisco e o mesmo
informa que participou do lançamento de mais um mutirão para reduzir a fila
para os usuários do SUS e desta vez foi para as pessoas que necessitam de
próteses e cadeiras de rodas, são quatro mil e setecentas cadeiras de rodas e um
total de seis mil e quinhentas pessoas que serão atendidas até o final do ano no
intuito de zerar essa fila que se acumulou obviamente por falta de atendimento,
sendo que o tempo médio de espera por prótese ou cadeira de rodas é de até
dois anos e a partir desse mutirão a meta é fazer com que o SUS dê continuidade
a essa prática de mutirão. Com a palavra o senhor Alexandre de Oliveira coloca
em votação a Pauta 1- Aprovar o calendário de realização dos eventos a
serem realizados pelo Conselho Estadual de Saúde no segundo semestre
de 2017, conforme Programação Anual de Saúde: a) – Plenária Estadual dos
Conselhos de Saúde: 28/09/2017;b) – Oficina Conselho Presente – Evento em
parceria com o Conselho Nacional de Saúde: 31/10/2017;c) – Oficina da CIST –
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – Evento em parceria com o
Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador da SESA e o CEREST: 9 e
10/11/2017.Após votação as mesmas são aprovadas. O senhor Alexandre de
Oliveira prossegue ao informar que a conselheira Robertta retornou de uma
oficina realizada em Brasília da Comissão Intersetorial de Educação Permanente e
que gostaria de passar uma informação ao plenário. Com a Palavra a mesma
relata que esteve nessa oficina e lá os mesmos gostariam de saber sobre agenda,
cursos que iriam acontecer, ou seja, o que o conselho estava fazendo? Como
essas questões surgiram a senhora Robertta solicita aos demais que pensem em
uma data para o Projeto de Formação para Controle Social no SUS que pertence
a Universidade Federal de Goiás e informa ainda que o referido projeto não
gerará custos para o conselho, é necessário ver apenas uma data para aplicação
do curso. Pauta 2. Eleição para Presidente do Conselho Estadual de Saúde
para o mandato 2017/2018, conforme Regimento Eleitoral.Com a palavra
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o presidente Francisco informa que foi acordado anteriormente que seria feita a
eleição para o presidente do conselho de 2017/2018 e que foi combinado
informalmente dez minutos de conversa com os candidatos para que a votação
fosse feita efetivamente em primeiro turno. Gilson Mesquita de Faria informa que
por questão de ordem, para que não haja questionamentos futuros do motivo da
votação não ter sido feita na reunião ordinária, foi acordado que a reunião
extraordinária seria feita justamente para realizar essa votação. Com a palavra o
senhor Alexandre de Oliveira solicita que os candidatos se apresentem em ordem
alfabética e se manifestem no máximo por cinco minutos. Os conselheiros que se
candidatam a presidência são: Marcos dos Santos, Manoel Vanderlei, Joseni
Valim, Maria Lúcia Santos Mariano. A senhora Joseni Valim inicia sua fala ao dizer
que suas limitações físicas não impedem que realize suas atividades como
conselheira. Relata que conhece um pouco o trabalho para coordenar e não vai
medir esforços para união do conselho. Informa que colocou seu nome como
concorrente à presidência em prol dos usuários e que também é usuária. Relata
que outras pessoas também indicaram seu nome para estar representando, que
gosta muito da dinâmica do conselho. Como representante dos usuários conta
com o apoio de todos, sejam profissionais da saúde ou gestores. O senhor
Alexandre de Oliveira passa a fala ao senhor Manoel Vanderlei que inicia seu
discurso desejando a todos uma boa tarde, prossegue ao dizer que seu objetivo
ao se candidatar como presidente do conselho e que a algumas reuniões vem se
referindo a gestão do conselho. Informa que é formado na área de gestão, que é
diretor da Federação de Micro e Pequenas Empresas do ES, é membro do
Ministério do Conselho das Cidades e atualmente está como presidente do
conselho Municipal do Trabalho de Vitória. Relata que a forma como o conselho
vem atuando lhe causou muita estranheza, por isso acredita na necessidade de
um presidente que consiga dialogar com todos os seguimentos e que leva o
conselho de uma forma que tenha uma gestão de funcionamento. Expressa o
incomodo que sente quanto às reuniões não terem um local fixo, os materiais
funcionarem de forma inconstante, uma série de problemas banais que não são
resolvidos por falta de gestão. Informa sua preocupação quanto à fila formada
pelos usuários do SUS que estão nos hospitais e questiona como poderão ajudálos se falta organização no próprio conselho? Como ajudar aos que precisam de
uma gestão efetiva e participativa dentro do conselho? Explica que não faz uma
critica ao gestor, ao profissional de saúde ou usuário e sim, a todos os
envolvidos, incluindo ele, pois, os mesmos formam um conjunto. Sugere que no
futuro essa presidência seja dividida por segmentos, assim como no Conselho
Municipal do Trabalho ao qual faz parte e que a cada três anos um segmento
diferente preside o conselho. Finaliza ao dizer que se candidata para dividir a
experiência que possui de outros conselhos que já participa e apesar de ser novo
no conselho pede o voto de todos. O próximo candidato senhor Marcos dos
Santos inicia sua fala agradecendo ao secretário executivo e presidente por hora
ao trabalho que tem feito no conselho até o momento, agradece aos conselheiros
(as) pela presença e parabeniza aos que se dispuseram em colocar seu nome
para votação para liderar o conselho. Prossegue ao dizer que o presidente do
conselho nem o conselheiro pode se confundir, pois o conselho não é o da gestão
de saúde, pois, existe uma legislação para isso, o interesse do conselho segundo
o mesmo é avançar na qualidade do serviço, cuidar do dia a dia da pauta do
conselho, fazer um controle social, estar juntos aos conselhos gestores, fazer um
link com os conselhos municipais que não é de praxe, pois vê a necessidade,
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carência desses conselhos municipais apesar da autonomia dos mesmos é preciso
que o Conselho Estadual dê o exemplo de um conselho forte, responsável que
saiba o seu papel e não confunda com gestão e que não tenha como bandeira a
queda do secretário, de um companheiro, pois estão gastando o tempo em prol
do controle social. Incentiva aos conselheiros convidar imprensa, para dar
visibilidade ao conselho. Finaliza pedindo voto presentes. A senhora Maria Lúcia
inicia sua fala desejando boa tarde a todos e cumprimenta ao Secretário de
Saúde, Secretário Executivo. Prossegue ao dizer que é do Movimento Nacional de
Luta pela Moradia, é do Conselho Fiscal da CAMES e atualmente é do Conselho
Fiscal da FAMOPES, sua atuação é sempre de usuária e que é a atual presidente
do IMABA. Continua ao dizer que a legislação da Secretária Estadual de Saúde é
muito pesada e quer estar junto à referida secretaria na qual está sendo
conduzido um processo de tirar todos os conselhos gestores dos hospitais
públicos da redondeza. Ressalta a necessidade de colocar de fato o conselho para
funcionar, pois existe um secretário competente, eficiente que tem conhecimento
do controle social, e sem esse conhecimento não se faz nada. Prossegue ao dizer
que não adianta mudar em cima de uma legislação que não existe, existe a falta
de um conselho, e uma Secretaria de Saúde que delibera serviço para todos os
municípios. Diz que uma de suas demandas maiores são as consultas de alta
complexibilidade que continuam reprimidas e os municípios não possuem 100%
de cobertura de Saúde da Família e é necessário que o conselho acompanhe por
ser de grande importância. A senhora Maria Lucia finaliza sua fala se colocando a
disposição da presidência e ressaltando que tem competência e acredita em seu
trabalho que será em conjunto com os demais. O senhor Alexandre de Oliveira
retoma a palavra e informa a todos que foi acordado com a mesa diretora que os
candidatos pudessem após se apresentar ter uma roda de conversa de cinco a
dez minutos para lapidar suas ideias e após esse tempo na falta de acordo
partiriam direto para votação e após isso votariam nos membros para compor a
mesa diretora. Após o recesso de dez minutos é retomada a reunião e se segue a
votação para presidente do Conselho Estadual de Saúde com os conselheiros
aptos a participarem desse processo que são: Ricardo Oliveira titular que abriu
mão para o suplente senhor Francisco José Dias da Silva, Emily, Rogenir Roque
Rodrigues, Maria Maruza Carlesso, Roberta Steffanya Fernandes Queiroz, Valeska
Fernandes Morais, Rossana Bezerra de Rezende, Eliana Aparecida do Nascimento,
Ranielle Badiani Bianchi, Elci Miranda Lobão, Manoel Wanderley de Oliveira,
Gilson Sena Ventura, Maria das Graças Loureiro da Silva que é suplene da
conselheira Rosangela e não estava presente, Precilla Giacomin é suplene e do
conselheiro José Aprigio que não estava presente, Marcos dos Santos, Dauri
Correia da Silva, Maria Lúcia dos Santos Mariano, Joseni Valim de Araujo, Gilson
Mesquita de Faria que somam dezenove eleitores. Ficou decidido que a votação
seria aberta levantando o braço para indicar seu candidato. Prosseguindo foi dito
os nomes dos candidatos e após votação foi eleita como mais votos a senhora
Joseni Valim de Araujo com nove votos contra três para o senhor Manoel
Vanderlei, seis do senhor Marcos dos Santos e um voto para senhora Maria Lúcia.
Prosseguindo é feita uma segunda votação com a senhora Joseni Valim e o
senhor Marcos dos Santos em que a senhora Joseni obteve treze votos e o senhor
Marcos seis, sendo assim, a senhora Joseni Valim de Araujo é eleita como
Presidente do Conselho estadual de Saúde. A presidente eleita agradece a todos
os presentes. O senhor Alexandre de Oliveira retoma a palavra e informa que
passarão para o 3º ponto de Pauta. Pauta 3- Eleição para os membros da
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Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde para o mandato
2017/2018, conforme Regimento Eleitoral. Informa que cada seguimento irá
apresentar seus representantes, lembrando que, o seguimento usuários por ter a
presidente na mesa diretora deverá eleger mais três representantes (conselheiros
(as)) para compor a mesa diretora, a representação dos trabalhadores deverá
eleger dois membros titulares e a representação dos gestores prestadores de
serviços também mais dois membros titulares do conselho. É aberto mais dez
minutos de prazo para discussão. É retomada a reunião para indicação dos novos
membros da mesa diretora e após a leitura é feita uma votação simbólica onde o
pleno do conselho aprova as indicações.
O senhor Alexandre de Oliveira
prossegue com o nome dos membros indicados que são: Pela bancada da gestão
e prestadores de serviço secretário Ricardo de Oliveira e subsecretário Fabiano
Marily, para compor pela bancada dos trabalhadores conselheira Maria Maruza
Carlesso e Eliana Aparecida do Nascimento, pela bancada dos usuários Joseni
Valim de Araujo, Maria Lúcia dos Santos Mariano, Elci Lobão e Gilson Sena
Ventura. Prossegue ao dizer que os referidos são os oito membros que comporão
a mesa diretora e convida a todos para levantarem o braço em votação os que
são a favor, contrários e abstenções. Após votação a composição da mesa
diretora é aprovada por unanimidade. O secretário (ex-presidente) do Conselho
Estadual de Saúde é convidado a encerrar a reunião.

Alexandre de Oliveira Fraga
Secretario Executivo
Conselho Estadual de Saúde – CES/ES

Ricardo de Oliveira
Presidente do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES

