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Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze 1 

horas, no Auditório da Escola Técnica de Saúde – ETSUS, situada na Rua Maria de 2 

Lourdes Garcia, 474 – Ilha de Santa Maria -  Vitória - ES, reuniram-se os conselheiros 3 

do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES para deliberar sobre a pauta da 60ª Reunião 4 

Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde.  O Secretário Executivo do CES/ES 5 

José Eduardo Gava convida para compor a Mesa, o Presidente do Conselho Estadual 6 

de Saúde e Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Oliveira. O Secretário Executivo 7 

registra a presença dos conselheiros Francisco José Dias da Silva, Débora Aparecida 8 

Marques de Oliveira, Carmem Lúcia Mariano da Silva, Jathir Gomes Moreira, João 9 

Vicente Roeder, Andressa Barcellos Oliveira, Rossana Bezerra de Rezende, Valdecir 10 

Gomes do Nascimento, Anderson Pedro Alves, Zaldimar Tadeu da Silva, Edson 11 

Miranda Miguel, Marcos Ivan Cerqueira, João Carlos dos Santos, Antonio de Castro 12 

Reis, Marcia Patrício Araujo, Antonio Carlos Nogueira do Nascimento, Lindomar Alves 13 

Scalfoni, Maria Lucia dos Santos Mariano, Antonio Odilon Araujo Rocha, Elio Rodrigues 14 

Dias ,  Benelci Manoel dos Anjos Oliveira, Joseni Valim de Araujo e Maria Suzete 15 

Oliveira Caliari. Registra a ausência justificada dos conselheiros, Luiz Claudio de 16 

Oliveira da Silva, Giana de Caio Silva Carvalho, Sirlete Maria Orleti, Maria Angélica 17 

Callegário Vieira, Adriana de Freitas Coelho Carvalho, Jaqueline Moreira de Araujo, 18 

Neuza da Penha de Souza Campanin.  Registra ainda a presença dos convidados 19 

Fabiane Lima Simões, Gerente de Regulação e Acesso às Urgências e Emergências e 20 

Gabriel Fraga, Assessor do Deputado Estadual Hercules Silveira. Dando início aos 21 

trabalhos, o Secretário Executivo do CES/ES, José Eduardo Gava, passa a palavra ao 22 

Secretário de Estado da Saúde e Presidente do CES, Ricardo Oliveira para fazer a 23 

abertura da reunião. Em seu pronunciamento, o Secretário cumprimenta inicialmente 24 

os conselheiros e demais presentes e passa informar sobre a tragédia que tem 25 

acometido o Brasil que tem sido as doenças transmitidas pelo aedes aegypti em 26 

especial o zica vírus. Registrou que a Marinha do Brasil esta atuando nas ações de 27 

combate ao mosquito, assim como, informou do engajamento dos empresários do 28 

segmento da construção civil, condomínios, igreja católica, envolvimento das igrejas 29 

evangélicas. Informou sobre matéria publicada no jornal ‘O Globo”, em que 30 

pesquisador da Fiocruz afirma que a epidemia de Zica é a maior tragédia da saúde 31 

pública dos últimos 100 anos. Lembrou ainda que somente com a participação de toda 32 

sociedade é que conseguiremos vencer esta guerra, tendo em vista que a maioria dos 33 

focos estão localizados dentro das residências. Registrou que segundo a pesquisa, nós 34 
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teremos que conviver com o mosquito e fazer nossa parte. Informou que a 35 

mobilização por todo o país esta no crescente e conclamou aos conselheiros a se 36 

engajarem nesta luta e envolverem os seguimentos ora representados pelos 37 

conselheiros. Em seguida deu-se início a discussão dos pontos da pauta. Item 1 - 38 

OF/SESA/CES/SE/Nº. 169/15 – Aprovação das Atas da 161ª e 162ª Reunião 39 

Ordinária do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES, realizadas 40 

respectivamente em 20 de agosto e 17 de setembro de 2015. Matéria colocada 41 

em discussão, não havendo quem queira discutir, foi submetida a votação sendo 42 

aprovada por unanimidade. Ítem 2, OF/SESA/CES/SE/Nº. 207/15 - Aprovação 43 

do calendário das Reuniões Ordinárias e da Mesa Diretora do Conselho 44 

Estadual de Saúde, assim como, da Coordenação Estadual de Plenárias de 45 

Conselhos de Saúde – CEPCS, para o ano de 2016. Colocada em discussão, o 46 

conselheiro Anderson Alves registrou que as últimas reuniões não tem acontecido por 47 

falta de quórum, e quando as reuniões aconteciam no horário matutino não havia este 48 

problema as reuniões eram mais concorridas. O Conselheiro João Carlos Barata 49 

registra que o horário das reuniões seguem o que esta no regimento e só poderão ser 50 

alteradas quando da alteração do regimento. Encerrada as discussões do item, a 51 

matéria foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Ítem 3 - 52 

OF/SESA/CES/SE/Nº. 209/15 – Homologar o Relatório Final 8ª Conferência 53 

Estadual de Saúde Dr. Gilson Carvalho e Etapa Estadual da 15ª Conferência 54 

Nacional de Saúde, realizadas no período de 30 de setembro a 02 de outubro 55 

de 2015, no SESC de Guarapari/ES. O Secretario Executivo do CES, em face da 56 

ausência da relatora, Sra. Marusa Carlesso, relatou que o texto foi encaminhado aos 57 

conselheiros e inclusive já foi enviado para Brasília e colocou a matéria em votação, 58 

tendo sido aprovada por unanimidade. O conselheiro João Carlos Barata registrou que 59 

não foi prestado contas dos gastos com a conferência. O Secretario da Saúde e 60 

Presidente do CES informou que o coordenador da conferência estará apresentando a 61 

prestação de contas aos conselheiros. Item 4 - OF/SESA/CES/SE/Nº. 179/15 – 62 

Apresentação do Relatório Anual de Gestão do ano de 2014 (RAG 2014) da 63 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Com a palavra o Coordenador da CIOF, 64 

Marcos Cerqueira, relatou que a comissão teve muito trabalho em analisar a matéria 65 

por não terem conhecimento técnico para tal. Registrou que na análise feita foi 66 

constatado que o RAG 2014 registra as metas descritas na Programação Anual de 67 

Saúde – PAS 2014, que a comissão fez diligências em vários setores da SESA 68 
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buscando informações e desta forma recomenda a sua aprovação. O Conselheiro Elio 69 

Rodrigues questionou ao relator se a comissão confrontou números ao fazer sua 70 

análise. Em resposta, o conselheiro Marcos Cerqueira afirmou que na analise final a os 71 

recursos aplicados foram compatíveis. A conselheira Maria Lúcia Mariano registra que 72 

o RAG é um instrumento que não analisa apenas as questões financeiras. Ele deve 73 

analisar também os indicadores de saúde. O Conselheiro João Carlos Barata, usando 74 

de suas prerrogativas regimentais requer vistas ao processo. Desta forma a matéria 75 

foi retirada de pauta e retornará para apreciação na próxima reunião ordinária. Item 5 76 

- OF/SESA/CES/SE/Nº. 176/15 – “Apresentação da Programação Anual de 77 

Saúde de 2016 (PAS 2016) da Secretaria de Estado da Saúde e 78 

encaminhamentos” e “Apresentação da atual situação do Plano de Saúde da 79 

Secretaria de Estado da Saúde de 2016 a 2019”. O conselheiro Elio Rodrigues diz 80 

que, em seu entendimento, que não deveria ser o conselheiro Marcos ou qualquer 81 

outro a apresentar a matéria e sim os técnicos da SESA por ter capacidade técnica 82 

para isso. O Presidente do CES e Secretario de Saúde Ricardo de Oliveira informa que 83 

é regimental que a CIOF apresente seu parecer. O Conselheiro Zaldimar da Silva 84 

entende que é dever da CIOF apresentar seu parecer, mas o que os conselheiros 85 

estão sentindo falta é de uma apresentação por parte da SESA para esclarecer 86 

dúvidas dos conselheiros. Com a palavra o Coordenador da CIOF, Marcos Cerqueira, 87 

relatou que a comissão, ao analisar a matéria, recebeu a visita de técnicos da SESA 88 

que apresentaram aos conselheiros o material entretanto os conselheiros não se 89 

fizeram presentes apesar das reuniões da comissão serem abertas, para ouvir as 90 

explicações. O Presidente do CES e Secretario de Saúde Ricardo de Oliveira, entende 91 

a preocupação dos conselheiiros e entende que a dinâmica de apresentação tenha que 92 

mudar. Sugere a aprovação da matéria e propõe o encaminhamento de que na 93 

primeira reunião de 2016 os técnicos da SESA compareçam ao conselho para 94 

apresentar um resumo da matéria. O Conselheiro João Carlos Barata, usando de suas 95 

prerrogativas regimentais requer vistas ao processo em face as dúvidas dos 96 

conselheiros. Desta forma a matéria foi retirada de pauta e retornará para apreciação 97 

na próxima reunião ordinária. Item 6 - Parecer da Comissão Intersetorial de 98 

Orçamentos e Finanças – CIOF com relação ao Processo Nº 71648429 que 99 

trata do Remanejamento dos Recursos Federais dos blocos de financiamento, 100 

o qual foi encaminhado para ciência do Conselho Estadual de Saúde. Com a 101 

palavra o Coordenador da CIOF, Marcos Cerqueira, relatou que o parecer da comissão 102 
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descreve que a matéria seria apenas para dar ciência ao conselho em face da portaria 103 

GM/MS 1073, entretanto a matéria foi remetida a CIOF que estudou os procedimentos 104 

e verificou que o procedimento esta regular. O conselheiro Elio Rodrigues questionou 105 

o encaminhamento dado a matéria, pois seu em seu entendimento o CES devia 106 

deliberar sobre este remanejamento. O conselheiro Marcos Cerqueira reafirmou que a 107 

portaria ministerial que trata do assunto registra que a operação deva apenas ser 108 

informada ao CES. Relatou ainda ao conselho as atividades desempenhadas pela CIOF 109 

no ano de 2015 dentre os quais destaca a prestação de contas do SAMU 2012/13, o 110 

uso dos recursos destinados a Saúde Prisional, PAS 2013 totalmente atrasado, RAG 111 

2012 e 2013, PAS 2014 e PPA 2015. Registrou ainda que a íntegra do relatório esta a 112 

disposição dos conselheiros para análise. A conselheira Neuza Campanin pede 113 

esclarecimentos ao conselheiro Marcos acerca da Saúde Prisional, querendo saber 114 

como esta sendo gasto os recursos pois recebeu denuncias que os presos estão sendo 115 

mal tratados inclusive com mortes e pelo visto os recursos destinados a área não esta 116 

sendo bem empregado. O conselheiro Francisco Silva informa como se construiu o 117 

PAS 2016. Descreve esta Programação não esta fundada no PES 2016/2019 e sim no 118 

anterior em face da peculiaridade de ser o primeiro ano. Pela primeira vez o PAS foi 119 

enviado ao CES dentro do prazo e que no decorrer do próximo ano o PAS vai sendo 120 

ajustado mediante a aprovação do PES. O conselheiro Marcos Cerqueira registra o 121 

empenho que os membros da CIOF tiveram no desempenho de suas atividades e que 122 

por diversas vezes estiveram com a equipe da SESA para elucidar e sanar dúvidas 123 

para subsidiar a construção de seus relatórios. O Conselheiro Antonio Carlos Nogueira 124 

questionou que a condução da reunião não esta respeitando a o regimento interno do 125 

CES. Por fim, usando de suas prerrogativas regimentais solicitou vistas a matéria, 126 

assim como, acompanhará o pedido de vistas do conselheiro Barata nos itens 4 e 5 da 127 

pauta. Desta forma a matéria foi retirada de pauta e retornará para apreciação na 128 

próxima reunião ordinária. Item 7 - OF/SESA/GS/Nº 917/2015 – Apresentação 129 

da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre da Secretaria de Estado da Saúde 130 

– SESA. O Secretário de Saúde e Presidente do CES informou que esta matéria foi 131 

apresentada previamente aos conselheiros e a mesma esta sendo trazida a esta 132 

reunião para conhecimento dos conselheiros. O Conselheiro Francisco Silva 133 

apresentou a matéria ao conselho informando que o material da apresentação se 134 

encontra disponível aos conselheiros na Secretaria Executiva do CES. Registrou ainda 135 

que o processo de judicialização em curso no estado, em sua grande parte é em 136 
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virtude do sub-financiamento do SUS, entretanto existem outros interesses, inclusive 137 

econômicos neste processo. Ou seja, tem gente enriquecendo com isso. Muitos dos 138 

processos ajuizados não se justificam. O Conselheiro Antonio Reis denuncia que 139 

médicos terceirizados não estão recebendo insalubridade. A alegação dos mesmos é 140 

pelo fato de eles serem autônomos. Entendo que esta situação precisa ser resolvida. 141 

O Conselheiro Anderson Alves registra que tem vários servidores da SESA que estão 142 

atuando em área insalubre e também não estão recebendo. questionou a necessidade 143 

em se cumprir o tempo para apresentações com vistas a não prejudicar os demais 144 

pontos que estão para serem debatidos na pauta. O Presidente do CES e Secretário de 145 

Saúde Ricardo de Oliveira informa que esta matéria não esta em pauta e a discussão 146 

esta fora de ordem. O Conselheiro Valdecir Nascimento diz que na discussão do item 147 

anterior o conselheiro Marcos afirmou que vários itens planejados e descritos nas 148 

programações quando da análise dos relatórios se constatam que os mesmos são 149 

desviados do foco e não são cumpridos. Quanto a questão da insalubridade, não é 150 

apenas são apenas os médicos que não recebem. Inúmeros outros profissionais estão 151 

sem receber. Entretanto as pessoas só lembram dos médicos. Na verdade é que a 152 

cada dia a coisa vai piorando não só para os usuários mas também para os 153 

trabalhadores. Será que não esta na hora de se repensar este modelo de 154 

terceirizações que tantos prejuízos vem causando? Como exemplo temos o ocorrido 155 

no novo São Lucas HEUE onde até intervenção ocorreu mas até agora ninguém foi 156 

preso. O Conselheiro Antonio Odilon ressalta que os municípios estão desabastecidos 157 

de medicamentos. Os Centros de Especialidades que estão para ser inaugurados se 158 

não contarem com uma banco de dados único estão fadados ao insucesso. Item 8 - 159 

OF/SESA/CES/SE/Nº. 171/15 – Apresentação do Planejamento Estratégico 160 

do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES. Matéria foi retirada de pauta por 161 

solicitação do relator. Item 9 - OF/SESA/CES/SE/Nº 122/15 – Apresentação 162 

sobre o Cofinanciamento Estadual da Atenção Primária da Saúde. Matéria foi 163 

retirada de pauta por solicitação do relator. OF/SESA/CES/SE/Nº. 208/15 – 164 

Apresentação do novo modelo de gestão do SAMU. Para apresentar o tema foi 165 

convidada a Sra. Fabiane Lima Simões Gerente de Regulação e Acesso as Urgências e 166 

Emergências – GRAUE/SESA. Dando início a apresentação, a mesma informa que a 167 

matéria se refere ao processo de contratação para a instituição que gerenciará as 168 

atividades do SAMU que hoje são desenvolvidas pela Santa Casa de Misericórdia de 169 

Vitória. Informa que no ano de 2016, a matéria foi trazida ao CES e que foi aprovada 170 
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a mudança do modelo através de resolução. O Conselheiro Elio Rodrigues relata que 171 

na oportunidade ficou decidido que a matéria voltaria ao debate no CES para 172 

conhecimento dos termos deste edital. A relatora da matéria, Sra. Fabiana informou 173 

que a matéria esta em tramitação na PGE para análise e posterior publicação do 174 

edital. O Presidente do CES e Secretário de Saúde Ricardo de Oliveira informou que 175 

deveria ser apresentado os termos desta contratação e não apenas o andamento do 176 

processo. Assim, propôs que a matéria retorne na próxima reunião para o debate. O 177 

conselheiro Elio Rodrigues diz que a regra do jogo precisa ser apresentada para que 178 

todos os interessados possam participar. O Conselheiro Antonio Odilon registra que os 179 

contratos de remoções são direcionados e cita o episódio da empresa Fenix. Hoje 180 

existem 3 ou 4 empresas operando as remoções e a empresa Pró Vida tem prestado 181 

péssimo serviço aos usuários. Estas empresas vêm de fora do estado sublocam os 182 

serviços e depois dão calote ao estado. Citou o exemplo de um veículo da empresa 183 

Pró Vida que ficou parado no pátio do Hospital Jaime por 10 dias com defeito. O 184 

Presidente do CES e Secretário de Saúde Ricardo de Oliveira  reafirmou a necessidade 185 

de retirar a matéria de pauta e posterior retorno ao conselho para debate. A 186 

Conselheira Andressa Barcellos registra sua preocupação com o assunto levantado e 187 

afirma que todas as empresas de remoção que vieram de fora do Estado deram calote 188 

aos usuários e aos trabalhadores. Registra ainda as péssimas condições dos veículos 189 

usados que são sucateados, com pneus carecas e que causou a morte de 190 

trabalhadores em acidente. Estamos em um conselho de saúde e é inadmissível que 191 

não se debata esta questão com responsabilidade. O Conselheiro João Carlos Barata 192 

com base nas falas dos conselheiros que lhe antecederam, solicita cópia do contrato 193 

da Santa Casa e a prestação de contas para conhecer o assunto em sua totalidade. 194 

Reafirma as prerrogativas do CES e alerta os conselheiros sobre o que se aprova nas 195 

reuniões. Item 10 - OF/SESA/CES/SE/Nº. 210/15 - Situação atual do Zika 196 

Vírus no Estado do Espírito Santo. O Presidente do CES e Secretário de Saúde 197 

Ricardo de Oliveira informa que este assunto já foi tratado quando de seu 198 

pronunciamento na abertura da reunião. Item 11 - OF/SESA/CES/SE/Nº. 156/15 199 

– Eleição de 01 CONSELHEIRO (A) REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS para 200 

compor a Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES, em 201 

substituição do ex-conselheiro Iberê Sassi. O Secretario Executivo José Eduardo 202 

Gava informa que o segmento dos usuários deve se reunir e escolher o seu 203 

representante. O Conselheiro Marcos entende que os atigos 25 a 28, que descreve 204 
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como se dá a eleição para os membros da Mesa Diretora do CES. Assim, entende que 205 

a eleição deve acontecer diretamente no plenário e não em reunião do segmento. A 206 

Conselheira Andressa Barcelos entende que cada segmento elege seus 207 

representantes. O Conselheiro Antonio Carlos tem o mesmo entendimento da 208 

conselheira Andressa e que o plenário deve apenas referendar a decisão dos 209 

segmentos. O Conselheiro Marcos Cerqueira reafirma sua opinião e são os 210 

conselheiros titulares é que votam. O Presidente do CES e Secretário de Saúde 211 

Ricardo de Oliveira informa o que o regimento deve ser cumprido e neste caso a 212 

manifestação do Conselheiro Marcos procede. O Conselheiro Elio Rodrigues concorda 213 

com a manifestação do presidente. O Secretario Executivo José Eduardo Gava 214 

encaminha a votação. Conselheiro Marcos Cerqueira teve 2 votos, a Conselheira 215 

Josenir Valim obteve 3 votos, o Conselheiro Zaldimar Silva obteve 4 votos e o 216 

conselheiro Edson Miguel não obteve votos. Foram registradas ainda 4 abstenções. 217 

Com este resultado, foi eleito o conselheiro Zaldimar Silva para a vaga na Mesa 218 

diretora do CES. A Conselheira Andressa Barcelos registrou sua declaração de voto 219 

afirmando que se absteve de votar por não concordar com o encaminhamento, pois 220 

entende que um segmento não pode interferir na escolha do de outro segmento. O 221 

Conselheiro Valdecir Nascimento registra que desde a 11ª Conferência Nacional de 222 

Saúde  esta matéria já foi vencida e também não concorda com a interferência de um 223 

segmento no outro. O Conselheiro Antonio Carlos registra que irá fazer pesquisa em 224 

atas e resoluções passadas, pois acredita que o encaminhamento esta incorreto. A 225 

conselheira Josenir Valim registra a Mesa Diretora é espaço de representação e que 226 

nunca foi consultada sobre o que ocorre nem o que é tratado neste espaço. Informa 227 

que estará acompanhando pessoalmente todas as reuniões da Mesa e solicita que 228 

todos os documentos sejam encaminhados aos demais conselheiros para 229 

conhecimento. O Conselheiro Zaldimar Silva agradece a indicação e afirma que esta 230 

comprovada que a Lei do CES e o Regimento devem ser modificados e corrigidos. O 231 

Conselheiro Antonio Carlos registra sua discordância em relação ao pronunciamento 232 

ds Conselheira Josenir Valim e que não aceitará a presença de pessoas que não 233 

compõe a Mesa Diretora nas reuniões. O Presidente do CES e Secretário de Saúde 234 

Ricardo de Oliveira informa que em seu entendimento esta é uma polêmica sem 235 

sentido e no seu entendimento as pessoas podem ser ouvintes na reunião da Mesa 236 

Diretora. A Conselheira Josenir Valim afirma que os Membros da Mesa Diretora devem 237 

prestar contas aos demais conselheiros pois o espaço é de representação. A 238 
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Conselheira Andressa Barcelos não vê problemas em outros conselheiros participarem 239 

como ouvintes nas reuniões da Mesa e que este posicionamento demonstra 240 

radicalismo. O Conselheiro Zaldimar Silva chama a atenção de todos sobre a 241 

responsabilidade dos conselheiros e que todos os espaços do conselhos precisam ser 242 

transparentes e que o diálogo deve prevalecer e o interesse público deve preponderar. 243 

O Conselheiro João Carlos Barata questiona se a Secretaria Executiva tem repassado 244 

aos conselheiros as atas das reuniões da Mesa Diretora com os encaminhamentos 245 

tomados. O Conselheiro Elio Rodrigues aproveita a oportunidade para solicitar que o 246 

Hospital Evangélico preste contas ao CES sobre os recursos que tem recebido do SUS 247 

inclusive aqueles oriundos de emendas parlamentares. Item 12 - Indicação de 01 248 

CONSELHEIRO (A) para representar o Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 249 

como SUPLENTE na Comissão Permanente de Acompanhamento dos 250 

Convênios de Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e/ou de Ensino da 251 

REGIÃO METROPOLITANA. O Secretario Executivo José Eduardo Gava informa que 252 

o conselheiro Antonio Odilon esta se candidatando para a vaga. Submetido a 253 

apreciação dos conselheiros, a indicação foi aprovada. Item 13 - 254 

OF/SESA/CES/SE/Nº. 157/15 – Indicação de 02 CONSELHEIROS (AS) para 255 

representarem o Conselho Estadual de Saúde – CES/ES, como TITULAR e 256 

SUPLENTE, na Comissão Permanente de Acompanhamento dos Convênios de 257 

Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e/ou de Ensino da REGIÃO SUL. 258 

O Secretario Executivo José Eduardo Gava informa que os conselheiros Jathir Moreira 259 

e Antonio Odilon estão se candidatando a vaga. Aprovada a indicação ficando o 260 

primeiro como titular e o segundo como suplente. Item 14 - OF/SESA/CES/SE/Nº. 261 

174/15 – Indicação de 02 (DOIS) CONSELHEIROS (AS) para representarem o 262 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES, como TITULAR e SUPLENTE, na 263 

Comissão de Avaliação e Monitoramento do Programa de Residências 264 

Terapêuticas da Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Indicados os 265 

conselheiros Marcia Patrício para titular e Leonardo Arantes para suplente. Item 15 - 266 

Indicação de 01 (UM) CONSELHEIRO para representar o Conselho Estadual 267 

de Saúde como SUPLENTE do conselheiro Zaldimar Tadeu da Silva na 268 

Comissão de Acompanhamento – CA do Fundo Estadual de Combate e 269 

Erradicação da Pobreza – FUNCOP – Indicada a Conselheira Josenir Valim. Item 16 270 

- OF/SESA/SSGEI/GPDI/NUEDRH/Nº117/2015 – Indicação de 01 (UM) 271 

CONSELHEIRO para representar o Conselho Estadual de Saúde no Comitê 272 
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Gestor Estadual de Telessaúde Brasil Redes do Estado do Espírito Santo – O 273 

Conselheiro Elio Rodrigues solicita esclarecimentos sobre a matéria. O Conselheiro 274 

Francisco Silva informa que o Telesaúde é uma ferramenta criada pelo Ministério da 275 

Saúde com objetivo de fazer capacitação a distância de profissionais de saúde 276 

principalmente médicos através de teleconferências. O Sistema permite que o 277 

profissional usando um computador possa sanar dúvidas com especialistas através de 278 

consulta através do computador. Permite ainda a realização de cursos e palestras 279 

através de videoconferências. É fundamental que o Conselho participe. Fica indicada a 280 

conselheira Andressa Barcelos para representar o CES. Item 17 - 281 

OF/SESA/CES/SE/CEPCS Nº 008/15 – Indicação de 04 (QUATRO) MEMBROS 282 

TITULARES, sendo 01 (um) Gestor/Prestador de Serviço, 01 (um) 283 

Profissional de Saúde e 02 (dois) Usuários, e 08 (OITO) SUPLENTES, para 284 

compor a Coordenação Estadual de Plenárias de Conselhos de Saúde (CEPCS) 285 

para o mandato de 2016–2019. O Conselheiro João Carlos Barata solicita vistas a 286 

matéria em face da deliberação tomada pela Coordenação de Plenária em reunião 287 

ocorrida no início deste mês e sugere que a matéria seja remetida para a próxima 288 

reunião. A conselheira Josenir Valin relata que durante o ano de 2015 foram feitas as 289 

eleições regionais para composição da coordenação. A plenária Estadual realizada as 290 

vésperas da Conferência não cumpriu seu papel de eleger e homologar a nova 291 

coordenação. Então entendo que é nesta reunião é que deva ser resolvido, pois o 292 

mandato da atual coordenação se encerra no início de fevereiro e o CES só se reunirá 293 

após o termino do mandato da atual coordenação. O Conselheiro Francisco Silva 294 

encaminhou as proposições apresentadas. Decidiu-se pela transferência da matéria 295 

para a reunião ordinária de fevereiro de 2016. Pelo adiantar da hora, foi considerado 296 

dado os informes constantes da pauta que se encontra a disposição dos conselheiros 297 

na Secretaria Executiva do CES. A Conselheira Andressa Barcelos solicitou 298 

esclarecimentos solicitou esclarecimento sobre qual o perfil do cargo de gerente do 299 

núcleo de atenção as enfermarias do Hospital São Lucas e ninguém conseguem 300 

informar. O Conselheiro Francisco Silva sugere que a conselheira procure a Gerente 301 

de Recursos Humanos da SESA para os devidos esclarecimentos.  Nada a mais 302 

havendo a tratar foi declarada encerrada a reunião e para constar, eu, Alexandre de 303 

Oliveira Fraga lavrei a presente ata que segue assinada por José Eduardo Gava, 304 

Secretário Executivo do CES/ES juntamente com a Presidente do CES e Secretario de 305 

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira.  306 
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