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SILVANEIDE MÁRCIA BEZERRA DA COSTA; TRABALHADOR; SINDSPREV; TITULAR
IVONETE MARIA BATISTA; TRABALHADOR; SINDISPREV; SUPLENTE
SANDRA SOARES SANT’ANNA; TRABALHADOR; SINDSAÚDE; TITULAR
VERIDIANA RIBEIRO DA SILVA; TRABALHADOR; SINFARPE; TITULAR
MARIA EVAN GOMES BARBOSA; TRABALHADOR; SINFARPE; SUPLENTE
JOSÉ RICARDO ALEXANDRE; TRABALHADOR; SINDACS; TITULAR
ADMA BELARMINO DE SOUSA; TRABALHADOR; SINDUPE; TITULAR
JOSÉ BARTOLOMEU CAVALCANTI; TRABALHADOR; SINDUPE; TITULAR
JOSÉ RONALDO VASCONCELOS NUNES; TRABALHADOR; COREN/PE; TITULAR
IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS; TRABALHADOR; CREF12; SUPLENTE
CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES; TRABALHADOR; SEEPE;
TITULAR
EUCLIDES MONTEIRO NETO; USÚARIO; PRÓ – CIDADANIA; TITULAR
OSCAR CORREIA DA SILVA; USÚARIO; PRÓ – CIDADANIA; SUPLENTE
MARIA APARECIDA ARAÚJO BRITO DE ANDRADE; USUÁRIA; CASA DE APOIO VOVÓ
BIBIA; TITULAR
CHRISTIANA MARIA MONTEIRO CHIAPPETTA; USUÁRIO; ADUSEPS; TITULAR
JOSÉ JUCA DE MELO FILHO; USUÁRIO; ADVAMPE; TITULAR
ISAAC MACHADO DE OLIVEIRA; USUÁRIO; SARAVIDA; SUPLENTE
SEVERINO ROMERO DE MENDONÇA; USUÁRIO; UNIÃO DOS TRABALHADORES DE
PERNAMBUCO; TITULAR
ANDREZA CAMILA GOMES DUARTE; USUÁRIO; CUT; SUPLENTE
JORGE MÁRIO DE SOUZA; USUÁRIO; NOVA CENTRAL SINDICAL DE
TRABALHADOPRES DE PERNAMBUCO; TITULAR
HÉLVIO MOZART MONTENEGRO; USUÁRIO; NOVA CENTRAL SINDICAL DE
TRABALHADOPRES DE PERNAMBUCO; SUPLENTE
ADEILDO ANTÔNIO DA SILVA; USUÁRIO; PASTORAL DA SAÚDE; TITULAR
SÉRGIA CRISTINA CAVALCANTI PEREIRA; USUÁRIO; PASTORAL DA SAÚDE;
SUPLENTE
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO; USUÁRIO; CEPAS; TITULAR
ELZANIRA DA SILVA; USUÁRIO; CEPAS; SUPLENTE
UBIRAJARA ALVES DE LIMA; USUÁRIO; FECOPE; TITULAR
ABIGAIL MELO DA SILVA; USUÁRIO; FECOPE; SUPLENTE
JULIANA ARAÚJO CESAR TAVARES; USUÁRIO; GESTOS; TITULAR
JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA; USUÁRIO; GESTOS; SUPLENTE
BERNADETE FELIPE DE MELO; USUÁRIO; CIRCULO OPERÁRIO DE NAZARÉ DA
MATA; TITULAR
JOSÉ ROQUE CAETANO; USUÁRIO; CIRCULO OPERÁRIO DE NAZARÉ DA MATA;
SUPLENTE
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RIVÂNIA RODRIGUES DA SILVA; USUÁRIA; AMOTRANS; TITULAR
PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO; GESTOR/PRESTADOR; CENTRO DE PESQUISA
AGEU MAGALHÃES; TITULAR
TÉCIO CAVALCANTI; GESTOR/PRESTADOR; ASSOCIAÇÃO NORDESTINA DE
HOSPITAIS; TITULAR
ANDRE LONGO ARAÚJO DE MELO; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
TITULAR
HUMBERTO MARANHÃO ANTUNES; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
SUPLENTE
LIDIANE RODRIGUES GONZAGA; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
TITULAR
MARIA FERNANDA GOMES RIBEIRO DE ANDRADE; GESTOR/PRESTADOR; SEPLAG;
TITULAR
Justificativas de Ausências:








JANY WELMA DE ALBUQUERQUE; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
SUPLENTE
JOSÉ WILSON ALENCAR DE OLIVEIRA; USÚARIO; MADRE PAULINA; TITULAR
LAUCINE JOSÉ DE SÁ; USÚARIO; DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE
PERNAMBUCO; TITULAR
JOSÉ FELIPE PEREIRA; TRABALHADOR; SINDACS; SUPLENTE
BRUNO LEANDRO DE MELO BARRETO; TRABALHADOR CREF12; TITULAR
PETRA OLIVEIRA DUARTE; GESTOR/PRESTADOR; CENTRO DE PESQUISA AGEU
MAGALHÃES; SUPLENTE

Pauta:
1. Informes:
1.1 Entrega das Atas da 496ª, 497ª 500ª, 502ª, 503ª, 506ª e 508ª Reuniões Ordinárias;
2. Justificativas de ausências:
3. Homologações:
3.1 Republicação da Tabela SES de procedimentos;
3.2 Colegiado do Conselho Local de Unidade de Saúde do Hospital Regional Ruy de Barros
Correira – Triênio 2018-2021;
4. Situação da Atenção Primária de PE e Impactos da PNAB 17, Carteira de serviço e PT
2979
Exposição: Ministério da Saúde
Exposição: Maria Francisca Santos de Carvalho – Superintendente de Atenção Primária da
SES/PE
Exposição: Elídio Ferreira de Moura Filho – COSEMS
5.

Debate
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6. Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) mediante vigência de
Acompanhamento do Processo de Desistitucionalização em Andamento, visando sua
finalização
Exposição: João Marcelo Costa Ferreira – Gerência de Atenção a Saúde Mental da SES/PE
Contraponto: Catarina Nascimento Albertin (Representante do Movimento da Luta
Antimanicomial)
7. Debate
8. XVI Plenária Estadual de Conselhos de Saúde
8.1 Apreciação do Regimento Interno
8.2 Demandas estruturais
Exposição: Comissão Organizadora
9. Demandas das Comissões e GT´s:
9.1 Comissão de Análise e Orçamento
9.2 Comissão de Assessoramento
9.3 Comissão de Educação Permanente
9.4 Comissão de Grupos Vulneráveis
9.5 Comissão de Saúde Mental
9.6 Comissão de Supervisão
9.7 Comissão Executiva
9.8 GT de Saúde das Mulheres
10. Indicação para Representações Externas:
10.1
Grupo de Trabalho para discussão de Urgências Sanitárias;
10.2
Comitê de Equidade e Educação Popular em Saúde;
10.3
Comitê de Acompanhamento de Internações Psiquiátricas Involuntárias no Estado de
Pernambuco (02 representantes);
11. Encerramento:
Deliberações:
 O pleno registra a entrega das atas da 496ª, 497ª 500ª, 502ª, 503ª, 506ª e 508ª Reuniões
Ordinárias;
 O conselheiro Igor informa que representa o conselho regional de odontologia e quanto
conselho regional de Odonto ele vem travando uma luta no estado para fluoretação das águas
aqui do estado de Pernambuco. Pernambuco é o único estado no nordeste que não tem águas
fluorentadas eles já vêm tendo a discussão junto com a secretaria estadual de saúde, já tiveram
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conversas com a Compesa, a Compesa se mostra disposta a fazer esse programa de fluoretação
e na verdade não era um informe. Era uma solicitação pra que trouxessem o coordenador
estadual de saúde bucal para apresentar a política estadual de saúde bucal aqui para eles, e que
pautassem também a questão da fluoretação das águas aqui no estado de Pernambuco.
 A conselheira Rivânia convida todos os conselheiros a esta com ela no bloco da diversidade no
dia 15 sai em Olinda e dia 20 sai aqui em Recife, o bloco esse ano tem como tema “Terrível é a
cara do seu preconceito”, quem quiser esta no bloco eles vão trocar 2 quilos de alimento por
uma camisa, a principio vai ser trocado junto da Gestos no centro de referência, mais eles vão
espalhar em Olinda e Recife postos pra quem quiser trocar para a família LGBT. O movimento
lésbico vai esta com uma campanha nesse carnaval. Vocês sabem que teve aquela violência
contra as mulheres lésbicas no começo da previas em Olinda e nesse sentido estão saindo com
uma campanha que diz, “Corpos lésbicos livres e violáveis incorrigíveis abaixo o estupro
corretivo”. A idéia é colocar alguns banners no estado, vão colocar em Petrolina, Caruaru,
Recife, Olinda chamando a atenção das pessoas em relação a isso, e não querem material de
distribuição porque só suja a cidade e as pessoas não vêem realmente, o que eles querem e isso
é uma ação do movimento social. E dizer que Janeiro foi o mês da visibilidade trans e aqui ela é
da comissão de vulneráveis a comissão junto com eles que fazem a Amotrans fizeram uma
atividade em parceria com a secretaria de saúde através da coordenadoria LGBT de saúde e a
visibilidade trans a semana nordestina andou o estado de Pernambuco no que se pode andar, foi
muito bacana mesmo que o conselho estava de recesso mais eles não deixaram de estar lá
juntos.
 O Conselheiro Ronaldo informa que tem observado nas ultimas semanas um movimento dos
técnicos e auxiliares de enfermagem de Pernambuco na realidade ele pode falar de Pernambuco
porque não tem sido só na Agamenon Magalhães, é um movimento que esta em Afogados da
Ingazeira, esta em Garanhuns, esta em outros lugares do estado e independente da entidade que
puxa eles tem que deixar claro para todo mundo e é bom Drº André esta aqui também que não
tem condições de esta com técnicos e auxiliares de enfermagem na rede com o salário de
R$700,00 reais, então ele deixa claro esse informe é mais deixo claro que é necessário um
posicionamento, sabe que existem as mesas de negociação, existem os espaços, mais existe uma
reivindicação que esta expondo o estado de Pernambuco de uma forma negativa e que precisam
dentro desse conselho pautar, então gostaria de provocar a comissão executiva desse conselho
para trazer a pauta a questão dos recursos humanos, da gestão de pessoas no quesito salário que
esta nesse instante demonstrando uma condição extremamente complexa. Hoje imagina que ser
gestor de pessoas dentro de um hospital público aqui em Pernambuco deve ser muito
complicado pelas diversas formas de contratação que existe e também dessas possibilidades.
Então pede a todos os movimentos que apõem a reivindicação dos técnicos de enfermagem
porque é uma questão que beira o absurdo um técnico e auxiliar de enfermagem ter no seu
contra-cheque R$ 700,00 reais.
 O conselheiro Jorge informa que no dia 20 as 09:00hs a CSTT estará fazendo a sua primeira
reunião através de vídeo conferência na primeira geres espera que esse ano tenham sucesso no
conselho e sucesso nos trabalhos.
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 A Conselheira Lidiane informa que gostaria de sugerir um encaminhamento quanto aos itens do
companheiro Igor e do Companheiro Professor Ronaldo, em relação a fluoretação eles tem um
GT da atenção básica que poderiam esta retomando as atividades com este ponto de pauta
convocando o coordenador de saúde bucal do estado para esta presente e claro dentro GT
tirarem os encaminhamentos e traz pro pleno. Para não sacrificar nenhum ponto de pauta que
definiram em Dezembro de 2019. A outra questão é que eles tem um GT que inclusive a
companheira Veridiana ela coordena que é da precarização do vinculo, das questões de trabalho
e eles precisam retomar essa atividade. Elas estavam até conversando da importância de
retomar essa conversa junto com o pessoal da DGGT da secretaria e poderiam esta incluindo
esse ponto de pauta que foi mencionado pelo Professor e ampliar o ponto de pauta, na verdade
acha que ultrapassa esse ponto também, até pelo objetivo do GT.
 A conselheira Veridiana informa que esta na mídia a ANVISA pode liberar medicamento sem
registro, a ANVISA contrariando a própria ANVISA, eu como farmacêutica não poderia deixar
de tocar num tema desse porque isso é uma questão de saúde pública, andou conversando com
algumas pessoas que trabalham na ANVISA uns colegas que tem contato na ANVISA e eles
disseram que não é bem assim, que vai ter algum documento, mais como a gente sabe que isso
é o governo que ele pauta as suas demandas de acordo com o que a sociedade reage, no nosso
entender a gente tem que reagir, o sindicato que eu faço parte a gente já tirou uma nota
contraria a isso, então eu acho que a gente tem que ir para ofensiva pra que isso não se
concretize porque ai é o caos é a barbárie já não basta a quantidade de agrotóxico que a gente
esta ai sendo liberado tudo dia agora a gente não vai ter medicamento sem nenhuma qualidade
comprovada sem saber eficácia, sem saber nada que pode ser liberado para o nosso uso e ai a
gente sabe que vai ser cobaia, então não sei se a gente vai pautar ou se a gente vai convocar
uma reunião do GT que a gente tem um GT de assistência farmacêutica pra dentro desse GT a
gente tirar o documento mais primeiro gostaria que o pleno só dizer tira ou não, porque o GT
pode ate fazer o plano o documento mais o pleno precisa aprovar.
 O pleno registra as justificativas de ausência dos/a conselheiros/a: Wilson Alencar, Laucinê de
Sá, Carmela Alencar (no período da manhã), Bruno Barreto, José Felipe, Petra Duarte, Jany
Albuquerque;
 O pleno delibera aprovada a republicação da Tabela SES de procedimentos;
 O pleno homologa o novo Colegiado do Conselho Local do Hospital Ruy de Barros Correia –
Triênio 2018-2021;
 O pleno acata que seja remetida para o GT de Atenção Primária a discussão sobre a fluoretação
e posterior organização para pauta de Saúde bucal;
 O delibera que seja remetido para o GT da Mesa Setorial de Negociação a discussão sobre as
motivações das paralisações realizadas pelo SATENPE – Sindicato dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem;
 O pleno registra a saudação do Secretário de Saúde e Presidente do CES – Dr. André Longo
Cumprimenta aos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde Gestores que aqui estão,
representação do Cosems vê aqui a área técnica Paulo, um abraço Paulo, ele gostaria de
aproveitar esse momento de abertura dos trabalhos do conselho para saldá-los, agradecer o ano
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que passou ele ainda não teve a oportunidade de agradecer pelo ano de 2019 a parceria
construtiva que foi travada aqui nesse ambiente, sabe que 2019 foi um ano de construção do
plano estadual de saúde todos aqui puderam colaborar com isso em todos os espaços do sistema
único de saúde, no controle social acha conseguiram fazer um ano exemplar do ponto de vista
da participação de todos na construção desse planejamento, para que o PES que comecem a
executar nesse ano de 2020 ele possa representar um pouco cada um dos conselheiros estaduais
de saúde, o SUS continua travando uma luta pela sua sobrevivência, resistir dentro de um
ambiente de uma conjuntura terrível para o estado de bem estar social tem sido realmente muito
difícil, vivem um Cenário que estados e municípios estão sendo cada vez mais sacrificados pra
poder garantir o mínimo assistencial, o mínimo de direitos que a população não tem, os
recursos federais como todos sabem contingenciados pelo teto de gastos, pela emenda
constitucional 95 tem feito com que os estados tenham, falando pelo estado de Pernambuco em
2019 o tesouro estadual incrementou os recursos em mais de 10% dos recursos em relação as 8
que é um esforço enorme estão mantendo na casa, a casa dos 15% de receitas correntes liquidas
investidas em saúde que é o patamar municipal, diz que aqui é o mínimo municipal, o estado
esta colocando num patamar municipal, Pernambuco é líder no nordeste é o quarto ou quinto
estado dependendo de como se veja que mais investe percentualmente em saúde no País e
obviamente ainda com muita dificuldade, tendo em vista o cenário que é restritivo também
inclusive do ponto de vista legal por mais que possam reconhecer as dificuldades salariais de
algumas categorias dentro do cenário da saúde hoje estão impedidos formalmente de fazer
qualquer discussão de pauta econômica, é uma determinação do tribunal de contas do estado
que você não pode enviar nenhum projeto de lei que aumente despesas com pessoal, é o
cenário, é a legislação federal então aqui não deixam de reconhecer as pautas até que na sua
origem sindical e para não deixar de enfrentar nenhum problema, nenhuma questão que é
trazida aqui, não podem fugir de nenhum tipo de debate é importante dizer que pela primeira
vez na historia ele recebeu o SATENPE esse sindicato, porque aqui ainda há um conflito dentro
da própria base porque tem o SINDSAUDE que representa também essa categoria e tem esse
outro sindicato que é o SATENPE então é um conflito dentro dessa base de competência e a
secretaria estadual de saúde na verdade a secretaria de administração sempre recebeu as pautas
o SINDSAUDE e obviamente que eles tem todo o respeito a todo o movimento de organização
sindical, respeitam as representações, mais é até um trato difícil de você lidar com isso quando
você tem mais de um sindicato representando uma base isso é um dificultador a mais nesse
processo, mais não querem dizer que não reconheçam as dificuldades, sabem que os
profissionais tem dificuldade hoje dentro dos seus campos de atuação de trabalho e sabem que
efetivamente tem um plano de cargos, carreiras e salários dentro da saúde que não é o ideal,
mais é o possível ele vem recompondo salários dentro do processo de avaliação de desempenho
na medida do que foi acordado lá atrás, mais ele acha que não podem furta o debate agora é
preciso dizer que também as reputações sindicais precisam entender o contesto e a conjuntura,
você não pode esta esmurrando a parede quando a parede não tem condição de se mover e ai
você gera um clima em momentos que eles tem muita dificuldade já na assistência a saúde e
você coloca muitas vezes a gestão sem poder se mover no sentido de resolver aquela pauta
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econômica, recebem e estão dispostos a resolver todas as pautas não econômicas, as pautas
econômicas infelizmente estão nesse momento vedados por lei é por isso que ele faz essas
considerações, mais para além disso ele acha que tem o desafio e mais a conjuntura hoje é
muito perversa inclusive para os servidores públicos eles tem ai a eminência de uma reforma
administrativa construída sobre a rege de um ministro da ecônomia que nos taxa porque ele é
servidor público também, precisam reconhecer que esse contexto de conjuntura do estado de
Pernambuco tem buscado respeitar todas as representações sindicais esta sempre aberta ao
dialogo a conversa até o limite do possível vão evoluir sim dentro do campo do dialogo e da
construção coletiva, os seus princípios de formação sindical não permitem que tratem essas
questões de maneira enviesada ou de uma maneira inadequada. Então não vão fugir do debate,
hoje esta tendo um movimento ai e ele respeita muito, disseram que vão até o palácio e no
palácio vai ter uma representação pra receber, a secretaria de saúde recebe lá na secretaria de
saúde, agora de certa forma a uma certa inconseqüência na medida em que não se quer ouvir
aquilo que é preciso ouvir mais eles respeitam. Gostaria então de trazer pra vocês a convicção
de que será um ano desafiador mais será um ano de muita construção dentro do sistema único
de saúde, eles tem uma série de iniciativas no campo da assistência pra ser implementadas, uma
série de serviços novos que devem ser implementados nesse ano de 2020, não poderia deixar de
falar no desafio adicional dessa epidemia que se avizinha que é o Coronavírus e a área de
vigilância que é exemplar para o País o reconhecimento nacional e até internacional quando do
enfrentamento da epidemia de zica vírus estam extremamente atentos, vigilantes hoje
compondo a rede de atenção através do SEVS, através dos hospitais de referência um processo
de treinamento de alerta pra eventual surgimento de um caso suspeito tenha as condições de
fazer o isolamento a contenção e evitar a disseminação dentro do território pernambucano, isso
tem sido uma atenção hoje de todos os estados mais eles não podem deixar que essa epidemia
do coronavírus tome todas as atenções, tem hoje circulando aqui em Pernambuco coisa muito
pior que é o sarampo que retorna e que cada um aqui tem que ser agente, o sarampo hoje
incomoda muito mais e tem um potencial, um dano muito maior do que o coronavírus em
Pernambuco, eles tem as arboviroses que persistem trazendo danos a população Pernambucana,
então exige um esforço de todos pra que estejam também atentos, tem que esta atentos a
ameaça internacional mais precisam cuidar do que já e felizmente uma chaga nacional e que
precisam esta atuando. Então diz que a secretaria estadual de saúde e ele espera que esse ano
possam esta mais presentes aqui no conselho estadual, esteve em algumas reuniões do ano
passado mais ele confia plenamente aqui na condução do Drº Humberto e de toda a equipe,
mais é muito bom poder estar aqui e poder ouvir e sentir de vocês a temperatura do cenário que
vocês vivem no cotidiano porque as vezes não chegam todas as informações e é importante
também sentirem das representações do povo pernambucano através do conselho onde podem
focar, onde podem esta fazendo mais porque o desafio continua sendo o de fazer mais com as
condições que eles tem, acha que não vão furtar de estarem aqui fazendo o debate construtivo
no conselho.
 O pleno delibera que a SES envie o gráfico de crescimento dos CAPS;
 O pleno registra a inclusão da Conselheira Adma nas Comissões Executiva e de Saúde Mental;
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 O pleno registra a inclusão da Conselheira Silvaneide na CORG da XVI Plenária de Conselhos
de Saúde de Pernambuco;
 O pleno delibera aprovada a realização da 2ª Edição do Concurso Cultural: Saúde da Mulher,
HPV, Materno Infantil, a serem votados e eleitos os trabalhos com as primeiras colocações, na
XVI Plenária de Conselhos de Saúde de Pernambuco;
 O pleno acata o período de Consulta Pública para considerações no Regimento Interno da XVI
Plenária de Conselhos de Saúde de Pernambuco, até 10 de março de 2020;
 O pleno delibera que a Comissão de Assessoramento apresente na próxima reunião plenária a
proposta de Programação para a Plenária de Conselhos Locais de Unidades de Saúde;
 O pleno recomenda que seja enviado para todos/a conselheiros/a o calendário anual das
reuniões plenárias;
 O pleno delibera que no prazo de até 20 (vinte) dias os conselheiros/a que necessitam utilizar
passagens aéreas deverão enviar a confirmação de participação nas reuniões com a prévia
antecedência supracitada;
 O pleno delibera aprovado que as atas para aprovação serão enviadas por e-mail e salvas em
pen-drive, não sendo mais reproduzidas;
 O pleno registra a participação do CES através da Conselheira Andreza Camila, Suzana Assis
(Secretária Executiva do CES) e Daniele Góes (Assessora de Comunicação e Imprensa) no I
Encontro de Mesas Diretoras de Conselhos Estaduais de Saúde da Região Nordeste, no período
de 05, 06 e 07 de março em João Pessoa;
 O pleno delibera que a carta de posicionamento em favor dos os enfermeiros inserirem o DIU
seja apreciada primeiramente no GT de Saúde das Mulheres e posteriormente apresentada ao
plenário;
 O pleno delibera aprovadas as Oficinas de Saúde das Mulheres;
 O pleno delibera as/a conselheiros/a: Elzanira da Silva, Maria Aparecida, Lidiane Gonzaga,
Jany Albuquerque e Ubirajara de Lima, para compor o Grupo de Trabalho para discussão de
Urgências Sanitárias;
 O pleno delibera a Conselheira Andreza e o Conselheiro Euclides para compor o Comitê de
Equidade e Educação Popular em Saúde;
 O pleno delibera as conselheiras Maria Evan e Sérgia Pereira para compor o Comitê de
Acompanhamento de Internações Psiquiátricas Involuntárias no Estado de Pernambuco. Ficará
ainda a conselheira Silvaneide como suplente em caso de impossibilidade na participação das
titulares.
Recife, 12/02/2020
Relatoria do CES/PE
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