
              

                     

 
                                    

  

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 1247/2022 

 

 

O Conselho Estadual de Saúde - CES/ES, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal Nº 

8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Estadual Nº 7.964 com as modificações estabelecidas pela 

Lei Estadual 10.598 de 08 de dezembro de 2017, e Decreto Nº 921-S, de 06 de maio de 2005, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 09 de maio de 2005, e em consonância 

às deliberações do Plenário na 228ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de fevereiro de 2022; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar as Atas da 227ª Reunião Ordinária e 95ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Estadual de Saúde, conforme anexo. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - O conteúdo desta Resolução, na íntegra, está disponibilizado no endereço eletrônico: 

www.saude.es.gov.br. 

  

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Geiza Pinheiro Quaresma 

Presidenta do Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

 

 

Homologo a Resolução Nº. 12476/2021 nos termos da Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

de acordo com a delegação contida no Art. 1º, § 1º da Lei Nº. 7.964, de 27 de dezembro de 2004, 

publicada em 29 de dezembro de 2004. 

 

 

Nesio Fernandes de Medeiros Junior  

Secretário de Estado da Saúde   

 

 

ANEXO 

 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

ATA – 227ª Reunião Ordinária – Ano 2021 

16 de dezembro de 2021 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14h00min 

realizou-se a 227ª ducentésima vigésima sétima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde 

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

https://us02web.zoom.us/j/83859249000?pwd=dVRlNUIzOU1obVZKaFZmMitFU0J4dz09. A sessão 

foi iniciada pela Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma e secretariada pelo Secretário Executivo 

Alexandre de Oliveira Fraga. Conselheiros (as) presentes virtualmente: José Tadeu Marino 

https://us02web.zoom.us/j/83859249000?pwd=dVRlNUIzOU1obVZKaFZmMitFU0J4dz09


              

                     

 
                                    

  

 

 

 

(SESA), Júlio César de Moraes (SESA), Rafael Vulpi Caliari (SESA), Bartolomeu Martins Lima 

(Ministério da Saúde), Denise Mara Ramaldes Pedrosa (COSEMS-ES), Ricardo Ewald (FEHOFES), 

Andréa Cellin (FEHOFES), Judismar Tadeu Pedroni (SIMES), Rudge Vigato da Silva (SINDPSI-

ES),Tatiana Peixoto Carvalho Tibúrcio (SINDIENFERMEIROS), Márcia Naomi Shigetomi 

(SINODONTO), Deise Berger Veltem Ramos (SINODONTO), Geiza Pinheiro Quaresma 

(SINDSAÚDE-ES), Maria Rita de Boni (SINDSAÚDE-ES), Taiza Bruna Assunção Medeiros (FETAES), 

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

Oliveira (RNP), Paulo da Silva Teixeira (SINDIUPES), Wellington Barros Nascimento (UNEGRO), 

Jânio Jacinto Araújo (SINDNAPI-ES), João Carlos dos Santos (SINDNAPI-ES), Mansour Cadais Filho 

(FAMOPES), Milene da Silva Weck Terra (UBM), Andréa Pinheiro Techio Pereira Grijó (UBM), 

Genecy Teixeira de Oliveira (MITRA). Justificativa de Ausências: Nésio Fernandes de Medeiros 

Junior (SESA), Paulo Roberto Alves Guimarães (SESA), Cristiano Luiz Ribeiro Araújo (SESA), Renan 

Barreto Silva Caminha (FEHOFES), Aliandra Francisco de Jesus (FEHOFES), Raulino Pereira Gouveia 

(Ministério da Saúde), Josenan Alcântara de Almeida Costa (COSEMS/ES), Pablo Reis Garcia Perez 

(SINFES), Antônio Onofre de Souza Oliveira (SINDENFERMEIROS), Rebeca Pedro Nascimento 

(SINDSEP), Walter Bernardo Ribeiro (CUT), Dário Sergio Rosa Coelho (RNP+), Dhiego Mattos Costa 

(SINDIUPES), Eder Corrêa da Penha Junior (UNE), Ligia Pereira Andreati (FEAPAES), Bárbara 

Cristina Ferreira da Silva Mota (FEAPAES). A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma cumprimentou a 

todos, em seguida passou a palavra para o Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga para 

fazer a chamada nominal dos Conselheiros. Responderam a chamada nominal 15 (quinze) 

Conselheiros, havendo quórum regimental para iniciar a sessão. Informou que a Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma está neste momento na Assembleia Legislativa participando de uma sessão 

solene recebendo uma comenda, e solicitou que a Conselheira Milene da Silva Weck Terra 

coordenasse a seção. A Presidenta interina Milene da Silva Weck Terra cumprimentou a todos, e 

passou para o primeiro ponto de pauta. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga 

apresentou a pauta da 227ª Reunião Ordinária do CES, enviada com antecedência aos 

Conselheiros. Passou para o primeiro ponto de pauta: 1 – Informes: 1 -  Ofício nº 85 

SMSI/PM/SCI- Santa Casa de Iúna informa sobre recebimento de recurso federal no valor de R$ 

400.000,00;  2 - OF/AEBES/GDL nº 068/2021- Informa que o Hospital Evangélico de Vila Velha 

recebeu crédito oriundo de emenda parlamentar no valor de R$ 80.080,00; 3 - AFECC/C Nº 

039/2021- Informa a relação dos convênios firmados entre a AFECC e o Ministério da Saúde por 

meio de recursos de Emendas Parlamentares: convênio nº 915915/2021 valor R$ 5.900.000,00; 

convênio nº 915910/2021 valor R$ 400.000,00; convênio nº 917358/2021 valor R$ 400.000,00; 

convênio nº 918327/2021 valor R$ 500.000,00; 915913/2021 valor R$ 700.000,00; 4 – Ofício 

Circular  nº 205/2021/SECNS/MS -- Convida para reunião ampliada da Comissão Organizadora 

Nacional com as Comissões Organizadoras Estaduais e do Distrito Federal da 5ª Conferência 

Nacional de Saúde Mental, no dia 21 de dezembro de 2021, às 14 horas. Um representante. 

Indicação e Expediente: 1 - E-mail de 18 de novembro de 2021- Márcio Romanha solicita 

representar o Conselho Estadual de Saúde no Grupo de Trabalho - CISTERNAS do CONSEA. 2 - 

Ofício Nº 39 2021 – FENAFAR- Indica Maria Maruza Carlesso para as seguintes comissões/comitês 

do CES: CISTT - Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; CISMAVF -  

Comitê Intersetorial de Saúde, Meio Ambiente, Vigilância e Farmacoepidemiologia; CICISRHEP - 

Comitê Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde, Recursos Humanos e Educação 

Permanente para o Controle Social. 3 - Aprovação do calendário Mesa Diretora e Pleno. Reuniões 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Ordinárias - Ano 2022: 228ª Reunião Ordinária – 17 de fevereiro de 2022; 229ª Reunião Ordinária 

– 17 de março de 2022; 230ª Reunião Ordinária – 28 de abril de 2022; 231ª Reunião Ordinária -  

19 de maio de 2022; 232ª Reunião Ordinária – 23 de junho de 2022; 233ª Reunião Ordinária –  21 

de julho de 2022; 234ª Reunião Ordinária – 18 de agosto de 2022; 235ª Reunião Ordinária – 15 de 

setembro de 2022; 236ª Reunião Ordinária – 20 de outubro de 2022; 237ª Reunião Ordinária – 17 

de novembro de 2022; 238ª Reunião Ordinária – 15 de dezembro de 2022. Reuniões Ordinárias 

da Mesa Diretora – Ano 2022: 258ª Reunião - Mesa Diretora – 02 de fevereiro de 2022; 259ª 

Reunião - Mesa Diretora – 09 de março de 2022; 260ª Reunião - Mesa Diretora – 06 de abril de 

2022; 261ª Reunião - Mesa Diretora – 04 de maio de 2022; 262ª Reunião – Mesa Diretora - 01 de 

junho de 2022; 263ª Reunião – Mesa Diretora – 06 de julho de 2022; 264ª Reunião – Mesa 

Diretora – 03 de agosto de 2022; 265ª Reunião – Mesa Diretora – 31 de agosto de 2022; 266ª 

Reunião – Mesa Diretora – 05 de outubro de 2022; 267ª Reunião - Mesa Diretora – 09 e novembro 

de 2022; 268ª Reunião – Mesa Diretora – 07 de dezembro de 2022. Informou que o Pleno 

inicialmente precisa deliberar sobre as duas indicações, e em seguida a deliberação nos termos do 

Regimento Interno do CES, o calendário de Reuniões Ordinárias do CES e da Mesa Diretora para o 

ano de 2022.  A Presidenta interina Milene da Silva Terra Weck colocou em votação os nomes para 

as duas indicações enviadas previamente aos Conselheiros: Márcio Flávio Soares Romanha e Maria 

Maruza Carlesso. As indicações foram aprovadas por 16 (dezesseis) votos favoráveis, nenhum voto 

contrário e sem abstenções. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira apresentou o calendário 

de Reuniões da Mesa Diretora e Pleno, para deliberação. A Presidenta interina Milene da Silva Terra 

Weck colocou em votação o calendário de Reuniões da Mesa Diretora e Pleno. O calendário foi 

aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis, nenhum voto contrário e sem abstenções. O 

Secretário Executivo Alexandre de Oliveira informou sobre o Ofício Circular nº 

205/2021/SECNS/MS que convida para a Reunião Ampliada da Comissão Organizadora da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental, no dia 21/12/2021, às 14h00min, solicitando a indicação de 

01(um) representante por Conselho de Saúde, sendo a Presidenta e Coordenadora Geral da Etapa 

Estadual da Conferência Nacional de Saúde Mental Geiza Pinheiro Quaresma como representante 

do CES/ES. A Presidenta interina Milene da Silva Terra Weck passou para o segundo ponto de 

pauta: 2 - Aprovação da Ata da 94ª Reunião Extraordinária e 226ª Reunião Ordinária. 

Secretário Executivo Alexandre de Oliveira informou que as Atas foram enviadas previamente a 

todos os Conselheiros, não houve nenhuma alteração ou sugestão no conteúdo das Atas. A 

Presidenta interina Milene da Silva Terra Weck colocou em regime votação conforme o Regimento 

as duas Atas. As Atas foram aprovadas por 16 (dezesseis) votos favoráveis, nenhum voto contrário 

e sem abstenções. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira passou para o terceiro ponto de 

pauta: 3 – Apresentação de Balanço das ações da SESA no enfretamento à Pandemia do 

COVID-19. Luiz Carlos Reblin – Subsecretário de Vigilância em Saúde da SESA. Informou 

que após a apresentação, será apresentada ao Pleno a proposta de Recomendação nº 026/2021 

que foi construída nestes dias sobre as atividades dos festejos de natal e réveillon, período em que 

se registra o aumento de aglomerações e realização de eventos comemorativos, em ambientes 

propícios à disseminação do vírus e contaminação de pessoas. O Subsecretário de Vigilância em 

Saúde da SESA – Luiz Carlos Reblin cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade. Iniciou a 

apresentação destacando o último final de semana, sobre a ocorrência da epidemia de influenza. 

Destacou que com a Pandemia COVID-19 são 625.000 mil casos confirmados no Estado do Espirito 

Santo, com mais de 25% da população afetada, confirmada pela doença, 13.256 mil óbitos.  Em 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

decorrência à Pandemia, houve um aumento do número de óbitos, comparando o total de óbitos do 

Estado antes da Pandemia entre 23 a 24 mil óbitos por ano e com a Pandemia da COVID-19, desde 

o início, temos hoje 13.256 mil óbitos. Muitas famílias que perderam seus entes queridos, com isto, 

deixando uma marca muito difícil de ser superada, mesmo com o fim da Pandemia, difícil mensurar 

o futuro destas famílias. Neste momento da Pandemia, estamos com um índice de 253 casos em 

média por dia, considerando muito baixo, o que equivale ao mês de maio do ano passado 2020, 

início da Pandemia. Hoje 142 pessoas estão internadas em UTI, uma média de 03 óbitos por dia, 

no período de 14 dias, uma das menores médias desde o início da Pandemia. Com isso, estamos 

muito próximo do controle da doença COVID-19. Destacou que do ponto de vista da doença, o 

Estado do Espírito Santo chegou num patamar muito próximo daquilo que imaginamos que seria 

necessário para o controle da Pandemia da COVID-19. Há aproximadamente três semanas, todos 

os Municípios estão num cenário de baixo risco (quando o Mapa fica verde). Praticamente, todas as 

cidades estão com os números de casos em queda. Apenas três cidades estão com o aumento no 

número de óbitos. Ressaltou o critério da vacinação, 80% dos adultos, acima de 18 anos até 59 

anos, vacinados com pelo menos duas doses, adolescentes, 12 a 19 anos, vacinados com a 

primeira dose, e os idosos acima de 60 anos, vacinados com a dose de reforço em 90%. Além 

disso, cada cidade precisa de um ponto de Testagem de Livre Demanda (ponto que qualquer 

pessoa pode fazer o teste, independente de sintomas, com o resultado do exame). Destacou que 

este seria o cenário azul, configurado por micro regiões e é necessário que nas dez micro regiões 

no Estado, todos os indicadores sejam alcançados pelo conjunto destes Municípios. No cenário azul, 

deixamos de ter limitações: estão liberadas todas as atividades, como o uso obrigatório de 

máscaras. Estamos rediscutindo, mesmo no cenário azul, além da obrigação em determinadas 

situações da vacina para ingressar como exemplo: boates, shows (grandes eventos), também para 

determinados eventos onde o controle do uso de máscara é mais difícil, a obrigação de apresentar 

o atestado de vacinação e o teste realizado com o determinado número de horas para poder 

ingressar .Esta nova proposta está sendo minutada, devendo ser discutida internamente com 

aqueles que precisam operar a fiscalização para verificar sua viabilidade. E a ampliação de pontos 

de exigência para a apresentação de atestado de vacinação. Hoje todos os municípios estão no 

mapa com o risco verde. E o que pode no risco verde: limitações de público para eventos de 

qualquer natureza, da seguinte forma: dependendo do tamanho do ambiente, até 1.200 (mil e 

duzentas) pessoas, mas, se na Licença do Corpo de Bombeiros aquele determinado espaço não 

puder atender a 1.200 pessoas, fica valendo a metade da capacidade definida pelo Corpo de 

Bombeiros, ou seja, 600 (seiscentas) pessoas. E na área externa, no ar livre, como exemplo: 

campo de futebol, estádios, capacidade 10.000 (dez mil) pessoas, só poderão frequentar 5.000 

(cinco mil) pessoas. Todas estas regras com a apresentação do cartão de vacina.  Destacou o 

carnaval e como esse evento ocorrerá no final de fevereiro de 2022, são quase três meses que 

antecedem o carnaval, desta forma, será monitorado o que irá ocorrer em termos da Pandemia 

COVID-19 até o final de janeiro para tomada de decisão em relação ao carnaval. Sobretudo, sobre 

a nova variante que já está circulando em alguns Estados no Brasil a Ômicron, no Estado do 

Espírito Santo, ainda não temos respostas sobre o sequenciamento desta variante pela Fiocruz. 

Destacou que o primeiro caso na África do Sul, os sintomas foram registrados em 09 de novembro 

de 2021, provavelmente, no Brasil já esteja circulando em períodos anteriores. Enfatizou sobre a 

notícia fantástica recebida ontem (15/12/2021) para o Brasil, as vacinas que utilizamos como: 

CORONAVAC, PFIZER e ASTRAZENECA, menos a JANSSEN (que teve um uso menor e não 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

conseguiram fazer uma avaliação), tiveram uma resposta melhor na prática, no cotidiano, do que 

quando foram feitas as análises na fase de testes. Vale lembrar que, além do comprovante da 

vacina, para alguns tipos de eventos, é necessário a apresentação do teste comprobatório de não 

estar infectado naquele momento. Informou que são sete municípios que alcançaram estes três 

indicadores: cobertura vacinal com 80% adultos, 90% adolescentes e 90% idosos, mas as Micro 

Regiões ainda não alcançaram estes indicadores. Destacou sobre o “Painel Covid-19”, que de 

ontem pra hoje foi registrado um óbito, reforçou a importância no acompanhamento desse Painel 

Covid-19, que é muito fácil de verificar todas as informações. Cobertura vacinal: 96% adultos 

vacinados (com a primeira dose, este índice é altíssimo para cobertura vacinal), 72% adultos (com 

a segunda dose), 75% adolescentes (com a primeira dose) e 75% idosos (com a terceira dose de 

reforço). São excelentes índices na cobertura da vacinação para o Estado do Espírito Santo. 

Relatou sobre este último final de semana, a apresentação de uma maneira aguda e abrupta, a 

epidemia de gripe, o aumento no número de casos de influenza em todos os municípios, o que 

provocou uma corrida em busca por consultas nas Unidades de Saúde no Estado do Espirito Santo 

e todos os municípios registraram um aumento de casos de síndrome gripal como registrado na 

Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e no Sul do Estado. Estão sendo notificando diariamente, 

todos os casos de síndrome gripal nas Unidades de Saúde para ser investigado também a COVID-

19, o índice estava em torno de 4.000 a 5.000 mil por dia, hoje temos, em torno de 7.000 a 7.500 

mil casos por dia, um aumento de 50% praticamente, número de pessoas com sintomas gripais 

que procuraram as Unidades de Saúde. Reforçou a necessidade da vacina da influenza em todos os 

municípios. O objetivo é alcançar 90% do público-alvo vacinado. Atualmente, essa taxa está em 

78,6%. Informou que o Ministério da Saúde ofereceu quando na distribuição das vacinas da 

influenza, ao Estado do Espirito Santo, um milhão de doses a mais da cota. Aceitamos o desafio, 

ampliando a vacinação para todos, de 6 meses até a idade máxima de vida da pessoa. Informou 

que a cobertura da vacinação da influenza é de 78% em idosos, 67% profissionais da saúde, 

população indígena e 82% crianças. Foram disponibilizadas doses para o Estado do Rio de Janeiro, 

que já não tinham mais vacinas. E ainda, temos 500 mil doses para aplicar na população do 

Espírito Santo. 170 mil idosos precisam tomar a vacina. Vale lembrar que o Estado tem Vacinas da 

Influenza nas Unidades de Saúde suficiente para aplicar em todas as pessoas. A vacina da 

Influenza contém H3N2, que ajuda a proteger e diminuir os casos mais graves. Reforçou a 

importância da vacina e os cuidados com o uso de máscara e a higiene das mãos com álcool. 

Alertou para os casos de síndrome gripal, na busca imediata nas Unidades de Saúde. Informou que 

a SESA está trabalhando com a estratégia de ampliar as testagens, com alternativas além daquilo 

que é usual no Sistema de Saúde (hoje temos vários locais de testagens como: Aeroporto, 

Rodoviárias, Terminais de Ônibus do Sistema Transcol, Teatro da UFES e pela Internet). Está sendo 

elaborada uma Minuta que além de estar com sistema vacinal completo, dependendo do evento, se 

não for possível o controle do uso de máscara (como exemplo: boates), além da vacina, o 

comprovante de testagem, com isso, a necessidade de ampliação dos postos de testagem com 

mais acesso e facilidade. Orientou sobre o site: www.vacinaeconfia.es.gov.br, uma maneira prática 

e rápida de consulta no aplicativo do celular para facilitar o acesso ao evento. Informou que a ideia 

é a mesma, tanto para os testes de PCR e antígeno. Ressaltou que neste momento, o Estado tem 

conseguido manter a taxa de ocupação dos leitos hospitalares com uma margem de segurança, e 

se necessário for por uma eventualidade, o aumento de leitos, temos à disposição a capacidade 

novamente de voltar á atender com mais pacientes. Finalizou a apresentação, informando que o 

http://www.vacinaeconfia.es.gov.br/


              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Espírito Santo continua em destaque na transparência das informações sobre a evolução da 

Pandemia do novo Corona vírus (COVID-19). As soluções fizeram o Espirito Santo chegar 

rapidamente ao topo do ranking elaborado pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR), com o 

cumprimento de 100% dos quesitos de transparências verificados. Agradeceu e colocou-se à 

disposição para perguntas e questionamentos. A Presidenta interina Milene da Silva Terra Weck 

passou para a Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma continuar a sessão. O Secretário Executivo 

Alexandre de Oliveira Fraga informou que são dois conselheiros inscritos para perguntas e 

questionamentos: 1) Conselheiro Wellington Barros Nascimento saudou todos os participantes 

e perguntou ao Subsecretário Luiz Carlos Reblin: a) sobre a informação hoje divulgada na mídia: 

“ANVISA autoriza uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no Brasil”. O Espírito Santo 

está preparado, considerando a demanda ser muito grande de crianças nesta faixa etária? b) sobre 

o “Painel Covid-19” em relação ao número de óbitos: existe um grande número de óbitos ignorados 

(raça/cor) = 2.251 óbitos; Branco = 4.486; Preto = 913 e Pardos = 4.534. Com estes números vê 

a necessidade da política de saúde aprimorar mais sobre o preenchimento correto no requisito 

raça/cor, com uma campanha pública de orientação à população. 2) Conselheiro José Tadeu 

Marino salientou sobre os medicamentos que estão surgindo para o tratamento da Covid-19, das 

Indústrias Farmacêuticas: Pfizer e AstraZeneca e que com isso, poderá diminuir muito os casos de 

mortalidade hospitalar e perguntou: sobre o estoque do medicamento Oseltamivir (Tamiflu), como 

antiviral indicado na influenza para evitar a evolução da doença, e como estamos em uma 

epidemia, é importante saber a quantidade do medicamento disponível no Estado. E também 

perguntou se o LACEN está fazendo a investigação do vírus respiratório da influenza. O 

Subsecretário de Vigilância em Saúde da SESA – Luiz Carlos Reblin respondeu: 1) Sobre a 

vacinação em crianças de 5 a 11 anos, o Secretário Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, já vinha 

nacionalmente pleiteando esta vacina, considerando que já temos vacinas para o adolescente, 

adultos e idosos. Hoje a ANVISA aprovou a primeira vacina em crianças de 5 a 11 anos, temos 

outras vacinas pedindo autorização à ANVISA para serem utilizadas. Explicou que esta vacina em 

crianças de 5 a 11 anos não é a mesma que está sendo usada atualmente, está sendo produzida 

fora do país. O início da campanha de imunização de crianças será definido pelo Ministério da 

Saúde, ainda sem previsão de data. As doses para uso pediátrico ainda não estão disponíveis no 

país. Reforçou que o Estado está preparado para receber esta vacina com todos insumos 

disponíveis e com capacidade de armazenamento, já que esta vacina deve ser mantida congelada), 

foram adquiridos quatro equipamentos que dão sustentação para guardar esta vacina. 2) sobre o 

preenchimento do requisito raça/cor, reforçou a importância de ser preenchido corretamente nas 

equipes que atendem os pacientes, tanto na notificação da informação que é feito no sistema e-

SUS-Vigilância em Saúde (sistema que recebe todas as informações, não só de COVID-19, mas de 

outras doenças), onde são preenchidos muitos campos, que foram ampliados desde o início da 

Pandemia, na ficha de investigação várias questões importantes para conhecer como é esta doença 

(Covid-19) atinge a cada um dos segmentos dos setores da sociedade. A esse respeito, reiterou o 

compromisso de levar este objeto de discussão (o registro no campo da informação raça/cor) na 

reunião que será realizada na segunda-feira (20/12/2021) às 9h00min. 2) Sobre o medicamento 

TAMIFLU antiviral muito usado para diminuir a gravidade da influenza. Temos disponíveis hoje no 

Estado na apresentação de 75mg (a dosagem mais usada), um estoque de 8.000mil comprimidos 

aproximadamente, 1.900 tratamentos disponíveis. Informou que a GEAF – Gerência Estadual de 

Assistência Farmacêutica solicitou ao Ministério da Saúde a requisição de mais de 35.000mil 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

comprimidos de 75mg, o Ministério da Saúde informou que não tem dificuldades de fornecimento 

deste medicamento no momento e assumiu o compromisso de entregar ainda esta semana a 

remessa solicitada. O Secretário Nésio Fernandes de Medeiros Júnior está em Brasília aguardando a 

liberação do medicamento Oseltamivir (Tamiflu). Sobre as Unidades Sentinela (são Unidades não 

identificadas previamente e para não criar um viés na coleta do material aleatório para monitorar o 

vírus que está circulando naquele momento, elas estão espalhadas). São 12 Unidades no Espírito 

Santo, que não podem ser identificadas. Com isto, ajuda muito na pesquisa das vacinas que irão 

proteger da Covid-19 e Influenza. Este material é enviado para a FIOCRUZ que irá construir o 

Banco Nacional que orienta a OMS-Organização Mundial da Saúde nessa pesquisa. Destacou sobre 

o Painel Viral, onde tem uma disponibilidade de aquisição muito limitada no Brasil, selecionando 

grupos prioritários que precisam ser identificados qual tipo de vírus, além do Covid-19 que a 

pessoa foi acometida (pessoas que estão na UTI, crianças menores de 3 anos e outros). O Estado 

está trabalhando para uma aquisição internacional, e isso leva algum tempo para ser concluída. A 

Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma agradeceu ao Subsecretário Luiz Carlos Reblin pela excelente 

apresentação. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga fez a leitura da proposta de 

Recomendação nº 026/2021 - Passaporte Sanitário, enviada previamente aos Conselheiros para 

contribuições. Sem novas contribuições, a Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma colocou em votação 

a Recomendação nº 026/2021 que foi aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis, sem voto 

contrário e abstenções. Passando para o quarto ponto de pauta: 4 – Relato das Comissões e 

Comitês do CES: 4.1 – Revisão da Resolução CES nº 1074/2018; 4.2 – Aprovação da data 

da XVI Plenária Estadual de Conselhos de Saúde; 4.3 – Aprovação da Comissão Eleitoral 

para eleições dos Conselhos Gestores. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga 

informou que foram recebidas algumas demandas das Comissões relacionadas aos temas, feitas 

em suas reuniões prévias à reunião do Pleno. São duas solicitações: 1) Comissão Intersetorial de 

Municipalização – CIM (item 4.1 e 4.2). Diretrizes para Organização e funcionamento da Plenária 

Estadual de Conselhos de Saúde. 2) Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos 

Gestores de Unidades de Saúde - CACL (item 4.3). Eleições dos Conselhos Gestores com base na 

Resolução nº 1230/2021 – Aprova o Regimento Eleitoral, mas não foi eleita a Comissão Eleitoral; 

esta matéria deveria ter sido tratada na Comissão, mas foi remetida ao Pleno sem parecer. 

Esclareceu que a CACL não encaminhou para o Pleno do CES-ES nenhuma proposta sobre a 

Comissão Eleitoral. A definição da Comissão deve ser feita pelo Pleno do CES-ES, entretanto, não 

foi enviada. Destacou o Art. 4º - Resolução nº 1230/2021: “Art. 4º - A Comissão Eleitoral, 

indicada pelo Pleno do Conselho Estadual de Saúde, será composta paritariamente por 8 (oito) 

conselheiros (as), prioritariamente dentre os membros da Comissão de Acompanhamento dos 

Conselhos Gestores, sendo, 4 (quatro) usuários, 2 (dois) Trabalhadores da Saúde e 2 (dois) 

Gestor/ Prestador de serviços.” Informou que a Comissão reuniu-se na semana passada, mas não 

encaminhou nenhuma proposta neste sentido. O Conselheiro João Carlos dos Santos disse que na 

primeira reunião, foi definido que a Comissão Eleitoral fosse eleita pelos próprios membros da 

Comissão, sendo que, caso algum membro não aceitasse, seria levado ao Pleno para eleição. A 

Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma sugeriu que a matéria retorne para a CACL para que a mesma 

elabore uma proposta de composição da Comissão Eleitoral nos termos da Resolução nº 1230/2021 

e encaminhe à Secretaria Executiva do CES a relação para conhecimento, e se faltar Conselheiros, 

no Pleno poderá ter inscrição de participante. O Conselheiro Mansour Cadais Filho concordou com a 

proposta e informou que a CACL fará uma reunião para definir a Comissão Eleitoral e será 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

encaminhada à Secretaria Executiva por e-mail a relação dos membros para participarem do 

processo eleitoral. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga informou que esta matéria 

referente ao (item 4.3 – Aprovação da Comissão Eleitoral para eleições dos Conselhos 

Gestores), será remetida à Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos Gestores de 

Unidades de Saúde – CACL para discussão e apresentação dos nomes dos membros da Comissão 

Eleitoral e em seguida encaminhada aos Conselheiros. Passando para o item 4.1 - Revisão da 

Resolução CES nº 1074/2018. Fez um breve relato sobre a Resolução, trata da organização e 

funcionamento da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde. A Plenária de Conselho de Saúde é um 

espaço de articulação que existem de forma Nacional, a representação de cada Conselho de Saúde. 

É uma organização Nacional, e existe em cada Estado uma organização Estadual, aqui no Espírito 

Santo a Coordenação da Plenária reúne um representante de cada um dos Conselhos Municipais 

que representa este espaço que é a Coordenação Estadual de Plenária, que se reúne anualmente, 

cada Conselho Municipal elege seus Delegados para comparecer à Plenária e discutir as questões 

relevantes ao controle social da saúde. A última Plenária realizada foi no ano de 2019, em 

decorrência da Pandemia da Covid-19, ficou impossibilitado de realizar a Plenária no ano de 

2020/2021. Informou que já estamos com o mandato do representante do Espirito Santo na 

Coordenação Nacional da Plenária, vencido e cada Estado da Federação tem um representante. 

Quem representa o Espirito Santo nessa Plenária da Coordenação Nacional, atualmente, é o 

Conselheiro Mansour Cadais Filho, eleito em 2018, seu mandato de 03 (três) anos já se encontra 

praticamente vencido. Há necessidade de uma reformulação na Resolução nº 1074/2018, 

considerando que quando foi elaborada, o Plano Diretor de Regionalização - PDR tinha quatro 

Regiões de Saúde. A partir da Resolução da CIB, amplamente debatida no CES, o PDR passou a ter 

03 (três) Regiões de Saúde, inclusive com a migração de Munícipios da Região Central (três) que 

passou a incorporar a Região Metropolitana e os Munícipios da Região Norte e Central, que foram 

unificados em uma única região. Pela Organização da Coordenação da Plenária com a 

representação de cada um dos 78 Municípios, temos também um Articulador Regional, sendo, 

quatro Articuladores Regionais, um para cada Região. No novo PDR, passamos a ter três 

Articuladores Regionais. A próxima Plenária Estadual de Conselhos de Saúde reformulará esta 

estrutura da Coordenação. Assim, se torna necessário a adequação da Resolução nº 1074/2018 

para o Novo PDR; a única alteração que está sendo proposta é aglutinar os Municípios dentro das 

três Regiões de Saúde: Região Metropolitana, Região Central-Norte e Região Sul, para a eleição na 

Plenária dos Articuladores de cada região, este Articulador é o representante dentro da 

Coordenação que irá articular seu Munícipio na região correspondente, contribuindo com o trabalho 

da Coordenação Estadual no processo de articulação. Item - 4.2 – Aprovação da data da XVI 

Plenária Estadual de Conselhos de Saúde: Destacou que este assunto foi amplamente debatido 

com os Conselhos Municipais, foi realizada uma Live no dia 14/12/2021, com os membros de 

Coordenadores de Plenária e Presidentes dos Conselhos Municipais, houve um consenso que a 

melhor data para a realização da XVI Plenária Estadual seria numa data muito próxima da Etapa 

Estadual da 5ª Conferência de Saúde Mental, considerando que já teríamos o processo de 

mobilização dos Municípios em torno da participação dessa Conferência. A proposta aprovada na 

Comissão está sendo trazida ao Pleno para deliberação, pois que a Plenária Estadual de Conselhos 

de Saúde, tem público diferente da Conferência, mas será usada a mesma estrutura no dia 

23/03/2022, a Conferência acontece nos dias 24/25/03/2022, no dia que antecede a realização da 

Conferência, ou seja, no dia 23/03/2022 estaremos reunindo a XVI Plenária Estadual de Conselhos 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

de Saúde, que tem como objetivo eleger o representante da Coordenação Nacional, e os 

Articuladores de cada uma das três Regiões de Saúde, com base na Resolução nº 1074/2018 sendo 

aprovado neste Pleno. O Conselheiro Mansour Cadais Filho reforçou que foi feito amplo debate com 

os Coordenadores Estaduais, com os Presidentes dos Conselhos Municipais e membros dos 

Conselhos Municipais, na reunião no dia 14/12/201 com a participação de 84 (oitenta e quatro) 

participantes, com muitos debates, foi proposto a realização da XVI Plenária Estadual de Conselhos 

de Saúde, para continuidade a uma ação que já vinha sendo desenvolvida antes da Pandemia, 

exatamente para a elaboração do diagnóstico funcionais nos Conselhos Municipais de Saúde do 

Espírito Santo; muitos estão desatualizados, tanto na Resolução CNS nº 453/2012, como na 

Resolução CNS nº 333/2003, consequentemente, os regimentos internos precisam ser atualizados. 

Seria muito oportuno nesse momento alinhar e esclarecer a todos os Conselhos Municipais. 

Enfatizou o papel que a Coordenação de Plenária Estadual de Conselhos de Saúde desempenha no 

Conselho Estadual de Saúde. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga encaminhou para 

votação os dois itens: 4.1 – A reformulação da Resolução nº 1074/2018 adequando ao 

Novo Plano Diretor de Regionalização - PDR.  4.2 – Aprovação da data da XVI Plenária 

Estadual de Conselhos de Saúde para o dia 23/03/2022. A Presidenta Geiza Pinheiro 

Quaresma colocou em regime de votação os itens 4.1 e 4.2 que foram aprovados com 18 (dezoito) 

votos favoráveis, sem votos contrários e abstenções. Em seguida passou para os informes das 

Comissões: A Conselheira e Coordenadora da Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher - CISMU - 

Milene da Silva Weck Terra relatou sobre a reunião conjunta realizada no dia 14/12/2021 às 

09h30min, da Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher (CISMU) com o Comitê Intersetorial de 

Saúde, Meio Ambiente, Vigilância e Farmacoepidemiologia (CISMAVF) e Comitê Intersetorial de 

Comunicação e Informação em Saúde, Recursos Humanos e Educação Permanente para Controle 

Social (CICISRHEP). Informou que a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (CISTT), não foi convidada, mas, que seria fundamental estar participando, 

considerando que o tema discutido foi sobre as propostas de ações vindas do III Seminário 

Nacional de Saúde das Mulheres. Na reunião também estava presente a representante da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA – Lucila Mota Sampaio. Foi 

discutido o EIXO I – O PAPEL DO ESTADO NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E 

AMBIENTAL E SEUS REFLEXOS NA VIDA E NA SAÚDE DAS MULHERES. Que trata das questões 

ligadas a aspectos de poluição (poluição das águas, agrotóxicos). Informou que a próxima reunião 

ampliada já está agendada para o dia 19/01/2022 ás 14h00min, com as mesmas Comissões, e 

com o representante da SEAMA – Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o com o 

representante do IEMA – Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Secretário Executivo 

Alexandre de Oliveira Fraga relatou sobre as Comissões: 1) Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) realizou sua primeira reunião dia 07/12/2021 às 9h30min; 

2) Comissão Intersetorial de Orçamento, Finanças e Instrumento de Gestão (CIOF) realizará uma 

reunião no dia 22/12/2021 às 14h30min; 3) Comissão Intersetorial de Direitos Humanos (CIDH) 

suspendeu a reunião do dia 07/12/2021, para o próximo calendário de 2022. A Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma passou para o quinto ponto de pauta: 5 – Informes sobre a organização da 

Etapa Estadual da Vª Conferência Nacional de Saúde Mental - CNSMental e da 10ª 

Conferência Estadual de Saúde e solicitou ao Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga 

fazer os informes: 1) Etapa Estadual da V CNSMental: na próxima semana no dia 21/12/2021 

será realizada a reunião da Comissão da Subcomissão de Relatoria. Eleito Douglas Jacob do ICEPi 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

pela Comissão Organizadora Relator Geral da Conferência. O processo dos insumos (contratação 

dos serviços, hospedagens, alimentação e todos os demais insumos), da Etapa Estadual que será 

presencial, já está sendo preparado e sobre a formatação do Termo de Referência para o processo 

de licitação (com previsão de terminar até amanhã 17/12/2021).  Dia 17/12/2021 foi realizada a 

reunião com a equipe de tecnologia da SESA, mais a equipe do ICEPi, com o relator geral Douglas 

Jacob (ICEPi), Maria Maruza Carlesso e Alexandre de Oliveira Fraga, para discutir a dinâmica desse 

processo, considerando que é uma metodologia nova a realização da Etapa da Conferência de 

forma virtual, no caso as Conferências Regionais. Foi um debate bem interessante, com alguns 

consensos em relação a parte de credenciamento, e eleição de Delegados, inclusive muito bem 

estruturada e também na construção de propostas, da votação para a Etapa Estadual. No próximo 

dia 21/12/2021 às 14h00min, será realizada a reunião Nacional com a representação de todos os 

Estados da Comissão Organizadora e o Conselho Nacional de Saúde para discutir os rumos da 

Conferência de Saúde Mental. Considerando que a Presidenta do Conselho Estadual de Saúde Geiza 

Pinheiro Quaresma é a Coordenadora Geral da Conferência, seria muito importante a presença 

nessa reunião. Também será realizada no dia 21/12/2021 às 14h00min a reunião da Comissão da 

Subcomissão de Relatoria da Etapa Estadual da 5ª Conferência de Saúde Mental. 2) 10ª 

Conferência Estadual de Saúde informou que foi realizada a primeira reunião da Comissão 

Organizadora hoje 16/12/2021 às 10h00min, que definiu algumas questões, com a participação da 

Gerência de Planejamento da SESA, que ficou com a responsabilidade das tratativas com o Gerente 

de Planejamento – Dr. Francisco José Dias da Silva, para que seja elaborado o Documento 

Orientador que irá balizar os debates da Conferência, base para os debates nas Etapas Municipais, 

Etapas Regionais e na 10ª Conferência Estadual  de Saúde. Lembrou que o objetivo principal dessa 

Conferência, é fazer uma revisão do Plano Estadual de Saúde e trabalhar na construção dos Planos 

Regionais de Saúde. Foram eleitos os Subcoordenadores da Conferência os Conselheiras(os): 

Milene da Silva Weck Terra – Subcoordenadora de Mobilização e Comunicação, Mansour Cadais 

Filho – Relator Geral da Conferência, Paulo Roberto Alves  Guimarães – Subcoordenador de 

Estrutura e Logística e os demais membros da Comissão serão incorporados a esse grupo, Genecy 

Teixeira de Oliveira - Equipe da Relatoria, e outros que serão convidados, a ex-Conselheira Maria 

Maruza Carlesso – Equipe da Relatoria, Rafael Vulpi Caliari – Equipe de Estrutura e Logística, João 

Carlos dos Santos – Equipe de Estrutura e Logística e Alexandre de Oliveira Fraga – Subcomissão 

de Infraestrura e Logística, Milene da Silva Weck Terra – Equipe de Relatoria. Informou que foi 

convidado o ex-Conselheiro Willian Fontes para contribuir no processo de mobilização para a 

realização da 10º Conferência Estadual de Saúde. Já está agendada a próxima reunião da 

Comissão Organizadora será realizada no dia 12/01/2022 às 09h00min e até esta data, cada 

subcomissão deverá fazer suas reuniões. Lembrou que o prazo das Etapas Municipais começa dia 

01/01/2022 e vai até 31/03/2022. O relatório da Reunião realizado hoje (16/12/2021), será 

encaminhado para os membros da Comissão Organizadora e a todos Conselheiros para 

conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma agradeceu a 

participação de todos, e encerrou a reunião às 16h33min. 

Alexandre de Oliveira Fraga 

Secretário Executivo  

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Geiza Pinheiro Quaresma 

Presidenta  

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

 

 

Conselho Estadual de Saúde – CES/ES 

ATA – 95ª Reunião Extraordinária – Ano 2022 

3 de Fevereiro de 2022 
 

Aos 3 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 14h00min realizou-se 

a 95ª (nonagésima quinta) Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/ES, on-line   

por    meio    de       plataforma         digital: 

https://us02web.zoom.us/j/85949545596?pwd=TEk3Wjcwb3VrQ01yMUMxbUJzL1dNZz09. A sessão 

foi coordenada pela Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma e secretariada pelo Secretário Executivo 

Alexandre de Oliveira Fraga. Conselheiros (as) presentes virtualmente: Cristiano Luiz Ribeiro 

Araújo (SESA), Paulo Roberto Alves Guimarães (SESA), José Tadeu Marino (SESA), Júlio César de 

Moraes (SESA), Rafael Vulpi Caliari (SESA), Andréa Cellin (FEHOFES), Alexandre Coutinho Satther 

(SIMES), Pablo Reis Garcia (SINFES), Rudge Vigato da Silva (SINDPSI-ES), Márcia Naomi Shigetomi 

(SINODONTO), Geiza Pinheiro Quaresma (SINDSAÚDE-ES), Maria Rita de Boni (SINDSAÚDE-ES), 

Rebeca Pedro Nascimento (SINDSEP), Taiza Bruna Assunção Medeiros (FETAES), Débora Randov 

de Oliveira (FETAES), Márcio Flávio Soares Romanha (CUT), Sidney Parreiras de Oliveira (RNP), 

Edson Ferreira (UNEGRO), Jânio Jacinto Araújo (SINDNAPI-ES), João Carlos dos Santos (SINDNAPI-

ES), Mansour Cadais Filho (FAMOPES), Milene da Silva Weck Terra (UBM), Genecy Teixeira de 

Oliveira (MITRA), Adriana Freitas Coelho Carvalho (FINDES). Justificaram Ausências: Nésio 

Fernandes de Medeiros Júnior (SESA), Aliandra Francisco de Jesus (FEHOFES), Raulino Pereira 

Gouveia (Ministério da Saúde), Denise Mara Ramaldes Pedrosa (COSEMS-ES), Tatiana Peixoto 

Carvalho Tibúrcio (SINDIENFERMEIROS), Paulo da Silva Teixeira (SINDIUPES), Dhiego Mattos Costa 

(SINDIUPES), Wellington Barros Nascimento (UNEGRO), Maria da Penha de Souza (FAMOPES), 

Andréa Pinheiro Techio Pereira Grijó (UBM), Eder Corrêa da Penha Junior (UNE), Maria Eduarda 

Rochedo Mondaini (UNE), Flavio Gustavo Rodrigues (FINDES), Ligia Pereira Andreati (FEAPAES). A 

Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma cumprimentou a todos e passou a palavra para o Secretário 

Executivo Alexandre de Oliveira Fraga para fazer a chamada nominal dos Conselheiros. Responderam 

a chamada nominal 16 (dezesseis) Conselheiros, e, havendo quórum regimental, a Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma iniciou a reunião. Em seguida, o Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga 

apresentou a pauta 95ª Reunião Extraordinária do CES-ES, enviada com antecedência aos 

Conselheiros. Na oportunidade, informou que a Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma, convidou o 

Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin para apresentar nesta reunião um 

panorama do enfrentamento no atual momento no estado, considerando o aumento acelerado da 

contaminação pela variante Ômicron do vírus SARS-COV-2, que atingiu todas as regiões brasileiras. 

Infelizmente, o Subsecretário está impossibilitado de estar na reunião, por estar acompanhando o 

Secretário Nésio Fernandes numa agenda com a Secretária do Ministério da Saúde Dra Rosana Leite 

de Melo em visita a vários municípios do estado do ES. Informou que no decorrer da reunião, havendo 

necessidade, no horário entre 15h00min ou 15h30min, poderia estar participando da reunião para 

https://us02web.zoom.us/j/85949545596?pwd=TEk3Wjcwb3VrQ01yMUMxbUJzL1dNZz09


              

                     

 
                                    

  

 

 

 

prestar alguns esclarecimentos ao Pleno do CES.   Entretanto, o convite do subsecretário para 

participar da reunião foi para ilustrar o debate sobre as Conferências de Saúde, assunto que vem 

sendo discutido e debatido em algumas Comissões, na Coordenação de Plenária e disse também que 

houve uma prorrogação do COSEMS, com manifestação expressa do Colegiado de Secretarias 

Municipais de Saúde do Espírito Santo. A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma passou para o primeiro 

ponto de pauta: 1 – Proposta de adiamento da 10ª Conferência Estadual de Saúde e suas Etapas 

Municipais e Regionais. Relatou sobre a proposta de adiamento da 10ª Conferência Estadual de 

Saúde, tema debatido até em nível nacional, com a Mesa Diretora do CES-ES, inclusive com a 

Comissão Intersetorial de Municipalização e com os Coordenadores de Plenária Estadual, não só 

pelas dificuldades que os municípios estão enfrentando com o avanço da nova variante Ômicron.  

Falou também sobre a 17ª Conferência Estadual de Saúde com previsão para iniciar as Etapas em 

novembro/2022. Foi feito um relatório para ser apresentado ao Pleno para ser discutido e deliberado. 

Os Coordenadores de Plenária juntamente com o Coordenador da Comissão Intersetorial de 

Municipalização chegaram ao consenso das novas datas para realização das Etapas Municipais, 

Regionais e Estadual e também o adiamento da Etapa Estadual da Vª Conferência de Saúde Mental. 

O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga apresentou os informes para esclarecimento, 

encaminhado a todos os Conselheiros, o relatório da reunião, com o posicionamento dos 

Coordenadores de Plenárias Estadual realizada no dia 25/01/2022. Relatou sobre a 10ª Conferência 

Estadual de Saúde, convocada em 2020 para ser realizada em 2021, e que em virtude do 

agravamento da Pandemia do Covid-19 naquele período, o CES-ES decidiu adiar a 10ª Conferência 

para o primeiro semestre de 2022. Infelizmente, no início do ano de 2022, considerando o aumento 

acelerado da contaminação pela variante Ômicron do vírus SARS-COV-2, com alto risco de 

contaminação, não pode ser realizada. Desta forma, a Comissão Organizadora da 10ª Conferência 

Estadual de Saúde juntamente com os Coordenadores de Plenária Estadual e a Mesa Diretora do 

CES-ES iniciaram uma avaliação sobre a pertinência de realização da Conferência neste momento. 

Foram feitas algumas consultas, como o encaminhamento de Ofício ao COSEMS/ES para ouvir seu 

posicionamento sobre o assunto, da mesma forma, foi solicitado à Coordenação de Plenária Estadual 

que se reunisse com os Municípios do Estado do ES, para as avaliações da pertinência. Diante das 

avalições, houve uma posição unânime de todos os segmentos e setores, da necessidade de adiar a 

10ª Conferência Estadual de Saúde e suas Etapas Municipais e Regionais. Na oportunidade, informou 

sobre a Secretaria Executiva do COSEMS/ES; a informação da realização da plenária realizada nesta 

manhã (03/02/2022), a Diretoria pediu para transmitir a todos os Conselheiros que estará seguindo a 

orientação do Conselho Nacional de Saúde, considerando o momento no enfretamento da Pandemia 

com a nova variante Ômicron, estando em concordância com o processo de adiamento da 

Conferência, e estará encaminhando ao CES para deliberação do Pleno. O Conselheiro Mansur 

Cadais Filho fez um breve relato das reuniões da Comissão Inter setorial de Municipalização e da 

Coordenação de Planária Estadual. Primeiramente com a CIM com os Articuladores de Plenária, foi 

elaborada uma proposta e levada à Coordenação de Plenária Estadual com os representes de todos 

os Municípios, onde foi repassado todo o contexto sobre a 10ª Conferência Estadual de Saúde, 

considerando o momento atual no estado no enfretamento da Pandemia com a nova variante Ômicron, 

com grandes riscos de contaminações e com a possiblidade iminente de um agravo ainda maior para 

as próximas semanas. Destacou que o Conselho Nacional de Saúde fez o lançamento da 17ª 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Conferência Nacional de Saúde com Etapas Municipais com previsão em novembro de 2022, com 

isso, sobrecarregou as ações que já estavam sendo realizadas. Assim sendo, o objetivo da reunião 

com a Coordenação de Plenária foi ouvir os Conselhos Municipais, Gestores do SUS através do 

próprio COSEMS/ES a necessidade em adiar a 10ª Conferência Estadual de Saúde para um momento 

mais oportuno. Por unanimidade de votos, a Coordenação de Plenária, concluiu que 10ª Conferência 

deveria ser adiada e ser incorporada como Etapa da 17ª Conferência Nacional de Saúde, com seus 

objetivos inseridos no rol dos objetivos da Conferência Estadual, considerando ser no mesmo ano. É 

esta a proposição encaminhada ao Pleno do CES-ES para deliberação. O Secretário Executivo 

Alexandre de Oliveira Fraga explicou que a proposta neste momento, é o adiamento da 10ª 

Conferência Estadual de Saúde, transformando na 17ª Conferência como Etapas Estaduais, com isso, 

assumir o calendário da 17ª Conferência Nacional de Saúde, inserindo também nos objetivos já 

traçados pelo CES-ES quando da convocação da 10ª Conferência Estadual de Saúde, assim sendo, 

não perderia os temas e assuntos propostos para discussão. Lembrou o calendário da 17ª 

Conferência: Etapas Municipais acontecerão no período de 1º/11/2022 até 31/03/2023; Etapas 

Estaduais, 1º/04/2023 até 31/05/2023 e a Etapa Nacional está prevista para o mês de Julho de 2023. 

A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma colocou em regime de votação, a proposta de adiamento da 

10ª Conferência Estadual de Saúde e suas Etapas Municipais e Regionais. A proposta de adiamento 

da 10ª Conferência Estadual de saúde foi aprovada por unanimidade. Passou para o segundo ponto 

de pauta: 2 - Etapa Estadual da Vª Conferência Nacional de Saúde Mental: a) Avaliação do 

Processo de organização; b) Deliberação sobre a Proposta de Regulamento; c) Eleição de 

Delegados do Conselho Estadual de Saúde. Informou que quando esta Reunião Extraordinária foi 

convocada pela Mesa Diretora, o objetivo deste segundo ponto de pauta, era fazer uma avaliação do 

processo de organização, deliberação sobre a Proposta de Regulamento da Conferência e também 

eleger os Delegados do Conselho Estadual de Saúde para participarem da Etapa Estadual da Vª 

Conferência Nacional de Saúde Mental. Ressaltou que no decorrer desse processo, vários Municípios 

relataram as mesmas dificuldades para realizar a 10ª Conferência Estadual de Saúde e a 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental, considerando que os Municípios estão fazendo suas 

atividades com muitas dificuldades em virtude do aumento acelerado da contaminação pela variante 

Ômicron. O Conselheiro Mansour Cadais Filho, Coordenador de Plenária Estadual em consulta com os 

representantes dos estados, e a Secretaria Executiva dialogando com todos os Secretários Executivos 

dos Conselhos Municipais de Saúde, identificando inúmeras manifestações que estavam sendo 

encaminhadas ao Conselho Nacional de Saúde solicitando a revisão do processo de realização da Vª 

Conferência Nacional de Saúde Mental neste momento de agravamento da Pandemia. Apresentou a 

Resolução nº 668, de 28 de janeiro de 2022 do Conselho Nacional de Saúde, que prorrogou a Vª 

Conferência Nacional de Saúde Mental, principalmente em virtude do aumento acelerado da 

contaminação pela variante Ômicron. O Conselho Nacional de Saúde resolveu alterar os artigos e 

estabeleceu um novo calendário: Art. 1º Alterar a Resolução CNS nº 652, de 14 de dezembro de 

2020 e a Resolução CNS nº 657, de 27 de outubro de 2021, que tratam do período de realização 

das etapas da V CNSM. Estabeleceu um o novo calendário para a realização das etapas da V 

CNSM. Art. 2º Alterar o art. 2º da Resolução CNS nº 660, de 05 de agosto de 2021, que versa 

sobre o período de realização da etapa Nacional, das etapas Estaduais e/ou Distrital e das 

etapas Municipais e/ou Macrorregionais, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.2º - I - 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Etapa Nacional - 08 a 11 de novembro de 2022 (esta etapa estava prevista para acontecer no mês 

de maio/2022); II - As etapas preparatórias às Conferências Municipais e/ou Macrorregionais e 

estaduais/Distrital e Nacional como: Conferências Livres, Plenárias, Oficinas e outras poderão 

ser realizadas de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022; III - As etapas Municipais e/ou 

Macrorregionais poderão ser realizadas de 01 de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022; (esta 

data estava prevista para até o final de março/2022); IV - As etapas Estaduais e/ou Distrital poderão 

ser realizadas de 01 de fevereiro de 2022 até 30 de junho de 2022.  Com base nessa decisão do 

CNS, a Mesa Diretora do CES-ES, em reunião realizada dia 02/02/2022, entendeu a necessidade de 

aderir a essa deliberação do CNS e rever o calendário do nosso estado, da etapa da Vª CNSM, 

considerando que as Etapas Regionais estavam previstas de forma on-line, no período de fevereiro e 

início de março/2022; a Etapa Estadual estava prevista para acontecer nos dias 24 e 25/março/2022, 

de forma presencial. A Mesa Diretora solicitou à Comissão Organizadora da Vª CNSM que fizesse 

uma avaliação. Informou que a Comissão Organizadora reunida hoje, 03/02/2022 pela manhã, 

inclusive com vários membros presentes nesta reunião, decidiram acompanhar o CNS neste processo 

de adiamento. Assim, está apresentando ao Pleno do CES-ES um novo calendário para realização das 

etapas da Conferência em nosso estado, no qual, adia as atividades municipais, ou seja, com um 

prazo por mais 60 (sessenta) dias, uma vez que os prazos das atividades municipais já se encerraram. 

Este prazo seria para que os Conselhos Municipais possam realizar suas atividades municipais, até o 

dia 31/03/2022. Informou que até o momento 49 (quarenta e nove) Municípios realizaram as Etapas 

Municipais, um número expressivo, com possiblidades de atingirmos os outros 29 (vinte e nove) 

Municípios que ainda não realizaram suas etapas, com perspectivas de que possa acontecer, 

atingindo assim os 78 (setenta e oito) Municípios do Estado. Apresentou o novo calendário proposto 

pela Comissão Organizadora da Vª CNSM, na reunião realizada hoje 03/02/2022 pela manhã, para 

deliberação do Pleno. Etapas Municipais: até 31/03/2022; Etapas Regionais: Região 

Metropolitana: 04 e 05/05/2022; Região Norte/Central: 11 e 12/05/2022; Região Sul: 25 e 

26/05/2022. Etapa Estadual: 29 e 30/06/2022. Destacou que todas as atividades que estavam 

propostas na pauta, seriam tratadas no momento oportuno, com isso, continuaria o processo de 

mobilização junto aos Municípios para que possam concluir a realização de suas atividades 

municipais, com vista a participação das Conferências Regionais da Vª CNSM. Lembrou que a parte 

estrutural da Conferência está sendo trabalhada e em virtude do adiamento, serão necessários alguns 

ajustes, tendo em vista que a Conferência será presencial. Ajustar o Termo de Referência para fazer a 

abertura do Pregão eletrônico para a contratação dos serviços.  Passou a palavra para os membros da 

Comissão Organizadora da Vª CNSM. Informes: Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma ressaltou que a 

Resolução nº 668 do CNS veio a atender às várias solicitações de todos os Estados e Municípios que 

requerem o adiamento de todas as Etapas da Vª CNSM, em virtude do aumento acelerado da 

contaminação da nova variante Ômicron. Conselheiro Mansour Cadais Filho destacou que um dos 

motivos da Resolução nº 668 do CNS, são que vários Municípios e Estados, estarem em condições 

piores, que nosso Estado e, com o adiamento, existe a possiblidade de realizarem suas atividades. 

Informou sobre as dificuldades do CNS em realizar a Etapa Nacional, e que, através da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), propôs fazer o financiamento.  Ressaltou que com o adiamento das 

Etapas Regionais e Municipais no Estado do ES, haverá mais possiblidades para maior número de 

Municípios participarem. Enfatizou a importância do CES focar na participação do controle social em 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

todas as ações de políticas públicas, até porque é obrigatória, provocando essas realizações. 

Conselheira Márcia Naomi Shigetomi falou sobre as solicitações de adiamento da Vª CNSM feitas 

pelos Municípios, assunto debatido na reunião e que está sendo proposto ao Pleno do CES. 

Conselheira Milene da Silva Weck Terra disse do posicionamento do CNS, diante do momento em que 

todas as regiões brasileiras estão passando com o crescimento e agravamento da nova variante 

Ômicron. Reforçou a importância da participação do Subsecretário Luiz Carlos Reblin nas reuniões do 

CES para trazer um panorama geral da situação da Pandemia Covid-19 no Estado do ES. O 

Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga passou a palavra para a Presidenta Geiza Pinheiro 

Quaresma o encaminhamento da proposta da Comissão Organizadora de adiamento da Etapa 

Estadual da Vª CNSM de acordo com o calendário apresentado pela Comissão: Etapas Municipais: 

até 31/03/2022; Etapas Regionais: Região Metropolitana: 04 e 05/05/2022; Região Norte/Central: 

11 e 12/05/2022; Região Sul: 25 e 26/05/2022. Etapa Estadual: 29 e 30/06/2022. A Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma colocou em regime de votação a proposta do novo calendário elaborado pela 

Comissão Organizadora. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga informou que não houve 

nenhuma manifestação contrária e a proposta foi aprovada por unanimidade. A Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma passou para o terceiro ponto de pauta: 3 – Eleição dos membros da Comissão 

Eleitoral para conduzir as Eleições dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde. O Secretário 

Executivo Alexandre de Oliveira Fraga informou que foi encaminhada uma correspondência à 

Presidenta do CES do Coordenador da Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Conselhos 

Gestores de Unidade de Saúde - CACL, com a indicação dos nomes para compor a Comissão 

Eleitoral, proposta feita na reunião realizada no dia 1º/02/2022, com a indicação dos seguintes nomes: 

Gestor/Prestador de Serviços: Paulo Roberto Alves Guimarães, Rafael Vulpi Caliari; Usuário: 

Mansour Cadais Filho, João Carlos dos Santos; Trabalhador da Saúde: Maria Rita de Boni. 

Informou que na reunião do Pleno em dezembro foi aprovado o Regimento Eleitoral que irá tutelar o 

processo de eleição dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde nas Unidades próprias ou 

contratualizadas ao SUS no ES, e que não foi possível naquela época fazer a eleição da Comissão 

Eleitoral. Conforme o Regimento Eleitoral aprovado, a Comissão é composta por 08 (oito) membros, é 

uma Comissão paritária, sendo: 04 (quatro) Usuários; 02 (dois) Trabalhadores da Saúde; 02 (dois) 

Gestor/Prestador de Serviços. Explicou que pelo Regimento Eleitoral, prioritariamente, a Comissão 

Eleitoral deve ser composta pelos próprios membros da CACL. Desta forma, a matéria foi colocada em 

pauta e remetida á CACL, para apresentar uma proposta ao Plenário. Compartilhou a correspondência 

de resposta da CACL aos Conselheiros para conhecimento que foi encaminhada à Mesa Diretora para 

submeter ao Pleno. A CACL apresentou 05 (cinco) nomes de representantes e além desses 05 (cinco) 

nomes, o Plenário do CES precisa escolher mais 3 (três) membros, sendo: 02 (dois) Usuários, 01(um) 

Trabalhador da Saúde para completar a Comissão Eleitoral que ficará responsável em conduzir o 

processo eleitoral dos Conselhos Gestores. Lembrou que o processo eleitoral ocorrerá em Unidades 

de Saúde em todo Estado do ES, por Municípios, paulatinamente, com previsão até o final do ano com 

todos os Conselhos Gestores eleitos. Passou a palavra para os membros da CACL para 

manifestações. Conselheira Maria Rita de Boni – Coordenadora Adjunta salientou a importância de 

concluir a composição da Comissão para que as eleições ocorram no menor prazo possível. 

Conselheiro Mansour Cadais Filho destacou a importância da participação dos Conselheiros para 

compor a Comissão Eleitoral, para acompanhar o processo eleitoral dos Conselhos Gestores, com 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

certa urgência, tendo em vista, que várias Unidades de Saúde estão em vacância, não estão 

funcionando. Conselheiro João Carlos dos Santos concordou que as eleições dos Conselhos Gestores 

sejam realizadas o mais rápido possível. Destacou que nenhum Conselho de Gestor está funcionando 

cem por cento, infelizmente, está faltando fiscalização, o Conselho Gestor é um órgão fiscalizador. O 

Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga repetiu a composição da Comissão Eleitoral, e como 

a CACL já indicou 05 (cinco) membros, faltam 03 (três) membros para completar as vagas na 

Comissão: 01 (uma) vaga de Trabalhador da Saúde; 02 (duas) vagas para Usuários, sendo que a 

oportunidade é para todos os Conselheiros presentes que quiserem se candidatar as vagas para 

compor a Comissão Eleitoral. A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma sugeriu a ex-Conselheira Rita de 

Cássia Olympio Martins (que também faz parte da CACL) para compor a vaga de Trabalhadores da 

Saúde, se não houver objeção por parte do colegiado. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira 

Fraga Destacou a importância de formar a Comissão Eleitoral, considerando que o CES está sendo 

cobrado pelo Ministério Público Estadual para conduzir o processo eleitoral dos Conselhos Gestores. A 

Conselheira Rebeca Pedro do Nascimento expôs sobre sua indisponibilidade, por não conhecer o 

tempo previsto durante o processo eleitoral para conduzir até o final das eleições, e por não ter tempo 

hábil, não colocou seu nome. Conselheiro Mansour Cadais Filho questionou sobre a indicação do 

nome da ex-Conselheira Rita de Cássia Olympio Martins, feito pela Presidenta do CES, importante 

saber sobre sua disponibilidade, considerando que ela não tem participado das reuniões. E questiona 

diante desta dificuldade para compor a Comissão Eleitoral, são vários Conselheiros representantes 

dos usurários que não têm participado das reuniões do Pleno do CES. Perguntou: “na iminência de 

não conseguirmos compor a Comissão Eleitoral conforme o Regimento teria alternativa?” O Secretário 

Executivo Alexandre de Oliveira Fraga disse que considerando vários representantes dos Usuários 

aqui presentes, podemos perfeitamente compor a Comissão Eleitoral nesta reunião. Conselheira 

Genecy Teixeira de Oliveira disse de sua dificuldade para compor a Comissão Eleitoral, considerando 

que já faz parte de outras Comissões e também tem dificuldades com a internet morando no interior do 

estado. Conselheira Taiza Bruna Assunção Medeiros também expôs sua dificuldade para colocar seu 

nome, considerando que a FETAES está passando por um processo eleitoral nos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais da Federação, juntamente com os 60 (sessenta) Sindicatos que acontecem 

simultaneamente; este período vai até abril/2023.  Conselheira Milene da Silva Weck Terra colocou 

seu nome para compor a Comissão Eleitoral, como representante do segmento de Usuários. 

Conselheiro Mansour Cadais Filho explicou que a proposta é iniciar o processo eleitoral pela Região 

Metropolitana, desta forma, mais familiarizado com o processo e o deslocamento mais facilitado, 

reforçou que só depois da Comissão Eleitoral constituída, metas poderão ser traçadas. Conselheira 

Genecy Teixeira de Oliveira colocou seu nome para compor a Comissão Eleitoral como representante 

do segmento de Usuários. Explicou: “coloco meu nome para publicação da Resolução do CES, sem 

vacância no segmento dos Usuários, mas, que no decorrer no processo eleitoral, possamos encontrar 

outro representante dos Usuários que seja membro do CES, e que não esteja em várias comissões, 

que possa assumir com mais responsabilidade.” O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga 

informou que a Comissão Eleitoral está completa com os 08 (oito) membros.  A Presidenta Geiza 

Pinheiro Quaresma colocou em votação a proposta para composição da Comissão Eleitoral. A 

Comissão Eleitoral foi aprovada por unanimidade. Sendo assim composta: Gestor/Prestador de 

Serviços: Paulo Roberto Alves Guimarães, Rafael Vulpi Caliari; Trabalhador da Saúde: Maria 



              

                     

 
                                    

  

 

 

 

Rita de Boni, Rita de Cássia Olympio Martins; Usuários: Mansour Cadais Filho, João Carlos dos 

Santos, Milene da Silva Weck Terra, Genecy Teixeira de Oliveira. Considerações para registro em 

Ata: 1 - A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma irá contatar com a ex-conselheira Rita de Cássia 

Olympio Martins para que a mesma participe da composição da Comissão Eleitoral, caso não haja 

disponibilidade para participar, a conselheira e presidenta do CES irá participar. 2 – A Conselheira 

Genecy Teixeira de Oliveira se disponibilizou a participar no momento, mas disse que futuramente não 

garante sua participação na Comissão Eleitoral, por isso solicitou que posteriormente outro 

representante do segmento de usuários se disponibilize a participar da comissão. O Conselheiro Paulo 

Roberto Alves Guimarães cumprimentou a todos, e pediu desculpas por não estar participando da 

reunião, em virtude da visita da Secretaria Extraordinária de Enfretamento à Covid-19 do Ministério da 

Saúde Dra Rosana Leite de Melo. Explicou que no Regimento Eleitoral, além da composição da 

Comissão, reza que a eleição do presidente da comissão seja referendado no Pleno. Sugeriu a eleição 

do presidente nesta reunião. O Secretário Executivo Alexandre de Oliveira Fraga perguntou se há 

alguma indicação da CACL para a eleição do presidente da Comissão Eleitoral. O Conselheiro Paulo 

Roberto Alves Guimarães e o Conselheiro João Carlos dos Santos indicaram o Conselheiro Mansour 

Cadais Filho como presidente da Comissão Eleitoral, que aceitou a indicação feita, com muita honra. O 

Conselheiro Paulo Roberto Alves Guimarães explicou que os demais cargos, como: vice-presidente e 

secretário serão eleitos na primeira reunião da Comissão Eleitoral. O Secretário Executivo Alexandre 

de Oliveira Fraga informou que o Subsecretário Luiz Carlos Reblin está na mesma comitiva juntamente 

com o Conselheiro Paulo Roberto Alves Guimarães, com isso, não pode participar da reunião. Mas, 

que na próxima Reunião Ordinária do CES que será realizada no dia 17/02/2022, possa participar para 

apresentar o Panorama da Pandemia Covid-19 com o aumento acelerado da contaminação pela 

variante Ômicron do vírus SARS-COV-2. O Conselheiro Jânio Jacinto Aráujo fez um registro de 

agradecimento ao Subsecretário Luiz Carlos Reblin, numa emergência que aconteceu com um idoso, 

que prontamente, fez tudo dentro da legalidade para ajudá-lo. A Presidenta Geiza Pinheiro Quaresma 

agradeceu participação de todos, parabenizou o Conselheiro Mansour Cadais Filho como Presidente 

da Comissão Eleitoral, e encerrou a reunião às 15h45min.  
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