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IVONETE MARIA BATISTA; TRABALHADOR; SINDISPREV; SUPLENTE
SANDRA SOARES SANT’ANNA; TRABALHADOR; SINDSAÚDE; TITULAR
RUDENIL MONTEIRO SIMÕES; TRABALHADOR; SINDSAÚDE; SUPLENTE
VERIDIANA RIBEIRO DA SILVA; TRABALHADOR; SINFARPE; TITULAR
MARIA EVAN GOMES BARBOSA; TRABALHADOR; SINFARPE; SUPLENTE
JOSÉ FELIPE PEREIRA; TRABALHADOR; SINDACS; SUPLENTE
ADMA BELARMINO DE SOUSA; TRABALHADOR; SINDUPE; TITULAR
JOSÉ RONALDO VASCONCELOS NUNES; TRABALHADOR; COREN/PE; TITULAR
CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES; TRABALHADOR; SEEPE;
TITULAR
EUCLIDES MONTEIRO NETO; USÚARIO; PRÓ – CIDADANIA; TITULAR
OSCAR CORREIA DA SILVA; USÚARIO; PRÓ – CIDADANIA; SUPLENTE
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
ANTENOR MARTINS DE LIMA FILHO; USUÁRIO; FETAPE; TITULAR
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
PAULA THAUANY DE ALENCAR LÚCIO; USUÁRIO; MADRE PAULINA; SUPLENTE
LAUCINE JOSÉ DE SÁ; USÚARIO; DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE
PERNAMBUCO; TITULAR
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LUCI ALVES DE COUTO; USUÁRIA; FEMOCOHAB/PE; SUPLENTE
RIVÂNIA RODRIGUES DA SILVA; USUÁRIA; AMOTRANS; TITULAR
PETRA OLIVIRA DUARTE; GESTOR/PRESTADOR; CENTRO DE PESQUISA AGEU
MAGALHÃES; SUPLENTE
TÉCIO CAVALCANTI; GESTOR/PRESTADOR; ASSOCIAÇÃO NORDESTINA DE
HOSPITAIS; TITULAR
HUMBERTO MARANHÃO ANTUNES; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
SUPLENTE
LIDIANE RODRIGUES GONZAGA; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
TITULAR
JANY WELMA DE ALBUQUERQUE; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
SUPLENTE
MARIA FERNANDA GOMES RIBEIRO DE ANDRADE; GESTOR/PRESTADOR; SEPLAG;
TITULAR
Justificativas de Ausências:








ANDRE LONGO ARAÚJO DE MELO; GESTOR/PRESTADOR; SECRETARIA DE SAÚDE;
TITULAR
JOSÉ WILSON ALENCAR DE OLIVEIRA; USÚARIO; MADRE PAULINA; TITULAR
SILVANEIDE MÁRCIA BEZERRA DA COSTA; TRABALHADOR; SINDSPREV; TITULAR
MARIA APARECIDA ARAÚJO BRITO DE ANDRADE; USUÁRIA; CASA DE APOIO VOVÓ
BIBIA; TITULAR
ANDREZA CAMILA GOMES DUARTE; USUÁRIO; CUT; SUPLENTE
ANA KARLA GÓES LIBERATO DE MATTOS; GESTOR/PRESTADOR; HCP; TITULAR

Pauta:
1. Informes:
1.1 Entrega dasAtas das Reuniões Ordinárias de nº 509ª e 510;
2. Justificativas de ausências:
3. Homologações:
3.1 Apreciação das Atas dasReuniões Ordinárias de nº 496ª, 497ª 500ª, 502ª, 503ª, 506ª e 508ª;
3.2 Apreciação das Metas dos Indicadores de Pactuação Interfederativa- Pernambuco 2020;
4. Qualificação, Oferta e Regulação do Acesso a Procedimentos de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incluindo Estratégias de Acesso às Populações
Indígenas e Quilombolas
Exposição:Giliate Coelho Neto
Secretário Executivo de Regulação em Saúde
Contraponto:
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5. Debate
Almoço
6. Política Estadual das Práticas Integrativas e Complementares – PEPIC
Exposição:Silvana Patrícia Figuerêdo Silva Monteiro
Coordenadora Estadual da Política de Praticas Integrativas e Complementares
7. Debate
8. XVI Plenária Estadual de Conselhos de Saúde
8.1 Apreciação do Regimento Interno
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 Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador/a
9.9 GT de Saúde das Mulheres
10. Apreciação do Boletim Eletrônico do CES
11. Eventos:
11.1
4º Congresso Brasileiro de Política. Planejamento e Gestão da Saúde – O SUS e o
Projeto Civilizatório: cenário, alternativas e propostas (Indicação de até 04 representações
paritárias, em São Paulo, no mês de julho);
11.2
Reunião conjunta da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde com os (as)
Presidentes e Secretários (as) Executivos dos Conselhos Estaduais de Saúde, no dia 15 de
abril de 2020, das 09 às 18 horas, e na manhã do dia 16 de abril de 2020 da 328ª Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de saúde, das 09 às 12:30 horas, em Brasília/DF (01
Conselheiro/a e a Secretária Executiva);
11.3
VI Seminário sobre as Concepções de Saúde da Mulher Idosa (24 de março de 2020,
das 08h30 às 12h30, no Auditório da SES).
12. Encerramento
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Deliberações:






O conselheiro Jorge Mario informa que não gostaria de passar batido devido o dia 8 de Março ser o dia
Internacional da Mulher porque estão passando a semana da mulher entendendo que o dia da mulher é
todos os dias, não é só o dia 8 de março, a mulher ela esta sendo discriminada a cada 5 minutos esta
morrendo uma mulher estuprada, a facadas, mais gostaria de dizer para as mulheres, elas não foram
feitas para ser mortas, nem estupradas. A mulher foi feita para ser amada e respeitada, a mulher foi feita
para amarem e beijarem muito na boca. E gostaria de dar os parabéns ao Ato das mulheres foi um ato
muito bom muito importante mais também tem um ponto negativo e ele traz aqui o seu repudio a
coordenação do ato aonde o CES esteve presente e ele falou com a direção da coordenação para
informar que o CES estava presente e isso não aconteceu, como também aquele ato de reivindicação
contra a descriminação contra a violência ele como homem foi discriminado porque não pode usar a
fala então traz o repudio porque ele entendi que ali ele não estava representando a Gestão, estava
representando o controle social em si. E diz que foi tirado na executiva um GT para organizar o Ato da
semana as saúde que é muito importante e ele pedi a compreensão de todos os conselheiros que se
envolvam, se empenhem para que estejam juntos nessa semana, é muito importante, então para
aprovação porque não vai dar tempo de discutirem e já tiraram alguns encaminhamentos que gostaria de
passar para mesa que coloque depois em votação, e vão fazer uma ação de mobilização e chamada para
o ato lá no metro do Recife que é um ponto muito forte, depois o ato da saúde vai ser no dia 7 as 14
horas concentração na praça do Derby.
A conselheira Evan diz que seu informe é em relação aos usuários da emergência do HR como também
dos andares hoje estão passando por um problemão tem hoje apenas um médico que faz o exame Ecocardiograma esse médico ele não é funcionário público, ele é um plantão extra e lá tem uma demanda
imensa, hoje estão com mais ou menos 40 pacientes esperando esse exame e apenas um médico atende
na terça e na quarta-feira então é feito no mínimo de 10 a 12 exames e a prioridade de emergência
quando se tem uma urgência pra uma cirurgia esse exame dos andares ele desce pra ser feito na
emergência antes tinham dois médicos que todos dois eram extra, um saiu e só tem um. Ela já fui
procurada por varias vezes na sua sala, os familiares indignados porque estão esperando a 3, 4, 6, 12
dias à 1 mês esse exame.
O conselheiro Ronaldo diz que seu informe é um registro de uma reportagem do diário de Pernambuco
do ultimo Domingo dia internacional da mulher na sessão saúde e bem estar escrita pela jornalista Cintia
Leite onde ela da destaque a força das sanitaristas evidenciando o trabalho das técnicas sanitaristas da
Secretaria Estadual de Saúde e evidenciando o papel que tem sido desenvolvido por essas técnicas e por
esses técnicos no quesito de combate ao Coronavírus e o controle da disseminação dessas, acha que vale
a pena o registro, vale a pena a leitura desse material e vale a pena compreenderem o valor da mulher e
da mulher que faz o trabalho de sanitarista nessa condição da os parabéns ao diário de Pernambuco e
parabéns aos técnicos da secretaria estadual de saúde, e também gostaria de convidar a todos para no
próximo dia 18 ir pra rua é um dia de mobilização a educação esta chamando outros movimentos, os
outros setores da sociedade estão chamando então dia 18 vão pra rua pra dar continuidade ao processo
de enfrentamento dos absurdos inadmissíveis e que beiram o limite do que esta acontecendo nesse
país.Também deixar registrado que ontem dia 10 ele recebeu um convite do departamento de terapia
ocupacional da universidade federal de Pernambuco para esta fazendo uma aula junto aos alunos do 6º
período sobre controle social então achou muito interessante a universidade abrir as portas pra trazer
essa temática especifica para os seus alunos e estiveram lá numa manhã muito proveitosa, agradeço a
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professora Ilka Falcão pelo convite e deixar esse registro de que estiveram lá fazendo essa atividade
junto aos alunos de terapia ocupacional da universidade federal de Pernambuco.
A conselheira Rivânia diz que seu informe é pra colocar que estiveram nas ruas agora dia 9 segundafeira na verdade dia 8 dia internacional da mulher teve no domingo varias atividades na cidade, o campo
feminista pernambucano fez um excelente trabalho e aqui a comissão de vulneráveis que pensou e o GT
da mulher para estarem lá na caminhada e acha que todas as mulheres especialmente as mulheres do
conselho deve ter recebido o convite e foi muito importante ela fiz uma fala e achou muito importante
ter a participação de Jorge, ele participou é um homem mais participou efetivamente estava lá junto com
ela na hora da sua fala, é gratificante saber disso, mais o que Ronaldo coloca é importante as mulheres
estarem nas ruas também dizendo não a todo esse fascismo a todo esse governo que faz o desmonte das
políticas em especial a política de saúde e agradecer muitas companheiras passaram por lá Juliana Cesar,
a companheira Sônia, Elzanira, Andreza que é a coordenadora da comissão, a Juliana estava lá com a
Gestos, Felipe, a ela do movimento LGBT também se colocou, então é as varias frentes porque se não
tiver nesses formatos de rua não vai se avançar então é preciso que as mulheres.
O conselheiro Rudenil informa que é sua primeira reunião este ano pra quem já lhe conhece infelizmente
a primeira ele não pode vir porque foi impedido pela secretaria de saúde, pois o setor de pagamentos da
secretaria de saúde não reconhece as liberações que são dadas pelo sindicato para atividade sindical
inclusive para ele vir para o CES o ano passado ele teve 9 faltas um desconto de 800 reais e infelizmente
nem todos os eventos, nem todas as atividades que o conselho precisar de dele, ele vai poder estar
presente se for sua folga como hoje ele largou do trabalho e veio, se for no dia que estiver trabalhando
infelizmente não vai poder vir, pois a senhora Arabela do setor de pagamentos responsável pelo Barão
de Lucena não aceita as justificativas, as liberações que são dadas pelo sindicato, vai pegar uma
liberação daqui do conselho estadual pra vê se a senhora em questão aceita.
O conselheiro Laucinê diz que o primeiro informe é sobre o ATL o Acampamento Terra Livre de 2020
esta previstos para ser em Brasília como sempre nós dias 27 a 30 de abril esse movimento indígena
geralmente em torno de 5 a 7 mil pessoas indígenas, outro informe é a saída de Sônia Wanampi da
SESAI e também a confirmação será a conferência nossa Indígena foi confirmada agora e com a saída
da Sônia também foi prorrogados os convênios que seriam extintos agora. A outra questão é Cabrobó
semana passada foi eleita uma indígena para a presidência do conselho municipal um avanço e a outra
coisa que o povo Trucar, pediu que ele viesse aqui a publico no conselho fazer um agradecimento ao seu
Humberto e a Lidiane no momento de passar um lado de necessidade pediram socorro aos dois em nome
do CES e da Secretaria estadual e conseguiu o apoio necessário inclusive o cacique era para estar aqui
com ele hoje com o Pagé e algumas lideranças vinham pessoalmente agradecer mais devido a um
infortúnio hoje de 8hs estava sendo sepultada uma anciã deles do inicio, ai isso mudou toda a rotina
deles e ele saiu lá do velório dela diretamente para o aeroporto, eles não puderam vir. E a outra coisa é
uma nota de repudio a rede Record que o mês passado foi lá fazer uma reportagem no qual dizia que
Cabrobó era uma das cidades mais violentas e na verdade até a secretaria de segurança do Estado
divulgou que a mais de um ano não se tem nenhum homicídio naquela região daquele município e os
demais crimes houve uma redução de 40% ou seja contradiz todo o histórico que a rede Record disse.
A conselheira Ivonete diz que seu informe é para deixar comunicado que dia 8 fizeram também um
evento para as mulheres e os homens também que estavam lá presentes no CFL, foi muito bom que
fizeram uma roda de conversa foi muito boa sobre feminicídio estava presente Joana do SOS o corpo e o
companheiro do MNU que ele sempre esta presente com eles e também na segunda-feira não foi para o
ato porque esta fazendo estagio na segunda feira e é a tarde ai não deu pra ir, mais as companheiras do
Sindisprev foi um grupo muito bom e ela estava representada pelas companheiras todas aqui também do
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conselho e também gostaria dizer que vão fazer um seminário da categoria não convida todos porque é
para categoria dos trabalhadores não sabe se pode entrar alguém mais vão fazer um seminário na
próxima sexta feira dia 13 lá no CFL é sobre a reforma administrativa e os desmontes do serviço público
e também vão tirar estratégias que já estão na campanha na mobilização do dia 18 e ainda convida a
todos para estar presente e como é a tarde ela estará presente com certeza pelo conselho e pelo sindicato.
A conselheira Sônia gostaria de dar um informe sobre o processo eleitoral que esta acontecendo no
conselho municipal do Recife considerando que o número de entidades inscritas durante o período
regimental não correspondia ao número de assentos disponível para compor o novo colegiado para o
biênio de 2020/2022 a comissão eleitoral resolve alterar o cronograma anterior estendendo o prazo para
novas inscrições que iniciaram no dia 02 e terminaram no dia 9 foi segunda-feira, ontem a comissão se
reuniu e hoje vai ser divulgadas as entidades que estão aptas e as inaptas e a partir do dia 12 até o dia 16
o recebimento de recursos e no dia 17 a comissão vai se reunir para o julgamento dos recursos ou
impugnação e a divulgação do final da lista é dia 18 e o processo eleitoral se dara no dia 23 de Março de
2020.
O pleno registra o recebimento das atas das Reuniões Ordinárias de nº 509 e 510;
O pleno registra as justificativas de ausência das/o Conselheiras/o: Ana Karla Goes, Silvaneide Bezerra,
Maria Aparecida, Elídio Silva, André Longo e Wilson Alencar, Andreza Camila;
O pleno delibera aprovadas as Atas das Reuniões Ordinárias de nº 496ª, 497ª 500ª, 502ª, 503ª, 506ª e
508ª;
O pleno delibera aprovadas as Metas dos Indicadores de Pactuação Interfederativa - Pernambuco 2020;
Construir, em conjunto com o CES, um modelo para avaliação do atendimento de serviços credenciados
ao SUS, a fim da manutenção e/ou penalização dos prestadores;
O pleno delibera que seja discutida a pauta de Hospitais de Pequeno Porte;
O pleno delibera que a SES informe qual a fila de espera para cirurgia transsexualizadora;
O pleno delibera que a SES informe o número de atendimentos realizados pelo transporte aeromédico;
Que o pleno delibera que seja disponibilizado ao CES o acesso aos contratos com as Organizações
Sociais;
O pleno delibera que seja construída uma agenda específica para discutir um projeto de sensibilização
para profissionais médicos, no atendimento aos pacientes;
O pleno delibera que o CES discuta uma pauta sobre Oftalmologia;
O pleno reafirma que a denúncias deverão ser apresentadas formalmente ao CES via e-mail ou entregue
à Secretaria Executiva do Conselho;
O pleno delibera aprovada a Política Estadual das Práticas Integrativas e Complementares – PEPIC;
O pleno delibera aprovado o Regimento Interno da XVI Plenária Estadual de Conselhos de Saúde;
O pleno acata o pleito da Comissão Executiva para os Conselheiros das Regionais contribuírem com o
trabalho do CES, ao exemplo de fiscalizações, nestas regiões, tendo em vista a valorização do
conselheiro/a no território e necessidade de otimização financeira;
O pleno delibera que a SES junto com a Comissão de Grupos Vulneráveis construam o perfil
socioeconômico das pessoas que vivem com HIV;
O pleno não apresenta contrário à divulgação do boletim eletrônico;
O pleno delibera aprovado o Seminário Direitos Reprodutivos da Mulher e a Inserção do DIU, no
próximo dia 25 de Março;
O pleno delibera os/a conselheiros/a: Rivânia Rodrigues, Juliana Tavares, Elzanira da Silva, Ivonete
Batista, José Ronaldo (suplente) e Jorge Mário (suplente), para participar do 4º Congresso Brasileiro de
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Política. Planejamento e Gestão da Saúde – O SUS e o Projeto Civilizatório: cenário, alternativas e
propostas. O evento acontecerá em São Paulo, no mês de julho de 2020;
O pleno recomenda a participação da Conselheira - Jany Welma e da Secretária Executiva – Suzana
Assis, na Reunião conjunta da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde com os (as) Presidentes e
Secretários (as) Executivos dos Conselhos Estaduais de Saúde, no dia 15 de abril de 2020, das 09h00 às
18h00, e na manhã do dia 16 de abril de 2020 da 328ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de
saúde, das 09h00 às 12h30, em Brasília/DF;
O pleno delibera as Conselheiras Elzanira da Silva, Abigail, Sônia Pinto e Bernadete Melo para
participar do VI Seminário sobre as Concepções de Saúde da Mulher Idosa (24 de março de 2020, das
08h30 às 12h30, no Auditório da SES);
O pleno delibera consultar a Comissão de Educação Permanente quanto a indicação de um representante
para compor Conselho Social da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife, 13/11/2019
Relatoria do CES/PE
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