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Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, realizou-se no Conselho Estadual de 1 

Saúde de Alagoas – CES/AL, a Ducentésima Décima Terceira Reunião Ordinária do CES/AL, 2 

que teve como pontos de pauta: ITEM 1 – Apreciação das atas de reuniões: 85ª Reunião 3 

Extraordinária de 16/11/2020, 86ª Reunião Extraordinária de 23/10/2020, 87ª Reunião 4 

Extraordinária de 26/11/2020. 211ª Reunião Ordinária de 04/11/2020, e 212ª Reunião Ordinária 5 

de 02/12/2020.  Expositor: José Francisco de Lima- presidente do CES/AL; ITEM 2 – 6 

Apresentação do andamento do Projeto de Estruturação, Consolidação e Fortalecimento dos 7 

Arranjos produtivos Locais para produção de Plantas Medicinal e Fitoterápica em Alagoas, para 8 

apreciação de justificativa, bem como apreciação de prorrogação do prazo de execução. 9 

Expositora: Erivanda Castelo Meireles – técnica da Gerência de Atenção Primária- GAP/SESAU; 10 

ITEM 3 – Prestação de Contas dos 180 dias da Mesa Diretora do CES. Expositor: José Francisco 11 

de Lima- presidente do CES/AL e ITEM 4 – Informe. A reunião contou com a participação dos 12 

conselheiros titulares na forma online: Vera Lúcia Elias Rodrigues (Santa Casa de Maceió); 13 

Rildo Bezerra (COREN); Josileide Carvalho dos Santos (CRP/AL); Harrison David Maia 14 

(SINTESTAL); Clodoaldo Vieira Guimarães (UNIASAL); Edeildo Alves de Moura 15 

(SINDCONAM); Maria Alice Gomes Athayde (FASPEAL); Maria das Graças Xavier Ribeiro 16 

(FEAPAES); Maria do Socorro Leão Santa Maria (Rede Feminina de Combate ao Câncer); 17 

Francisco Ricardo Correia Mata (CUT); Alzira Buarque de Oliveira Neta (AMAI); Celso 18 

Celestino da Silva (CONDISI) e Maria Cristina Nascimento da Silva (Instituto Feminista Jarede 19 

Viana). Conselheiros suplentes na forma online: Júlia Maria Fernandes Tenório Levino 20 

(SESAU); Ducy Lilly Joazeiro de Farias Costa (SOEAL); Maria Patrícia dos Santos (SATEAL); 21 

Alex João da Silva (SINDACS); Tâmara Maria Rodrigues Batista de Oliveira (FEAPAES) e 22 

Maria José dos Santos (CEAMI). Conselheiros titulares na forma presencial: José Francisco de 23 

Lima (SEESSE); Manoel Eduardo de Oliveira (FAMECAL); Cícero Vieira Sampaio (Instituto 24 

Alvorada); Jordeval Soares de Moraes (AAAHD) e da Secretaria Executiva do CES/AL na 25 

forma presencial: Maria de Fátima Leite Carnaúba; Simone Stella Gabriel Barros; Elza Simões 26 

do Amaral; Chrystian Fabiano de Souza Silva e Maria Denilda Silva de Almeida Pereira. Na 27 

forma online: Edna Santos Silva e da Secretaria Adminstrativa do CES/AL presencial: Maria 28 

de Fátima da Silva; Thâmara Moura dos Santos; John Carlos Muniz da Silva e José Samir da 29 

Silva. Convidado (as)- formato presencial: Erivanda Castelo Meireles e Tobias de Sousa Falcão 30 

– técnicos da Gerência de Atenção Primária- GAP/SESAU; e no formato virtual: Alessandra 31 

Ludugero - Gerente da Atenção Primária- GAP/SESAU. O conselheiro e presidente do CES 32 

José Francisco de Lima iniciou a reunião às quatorze horas e trinta minutos, cumprimentando a 33 

todos (as). Leu a pauta convite e em seguida facultou a fala ao conselheiro e primeiro secretário 34 

Cícero Sampaio, que fez a leitura do expediente do dia: Substituição de conselheiros (as): o 35 

Sindicato dos Odontologistas no Estado de Alagoas - Soeal - indica o nome da senhora Alair 36 

Rodrigues Cabral de Souza (suplente) em substituição a Ducy Lilly Joazeiro de Farias Costa; A 37 

Associação do Movimento de Amparo à Juventude – Amai indica o nome da senhora Glaciene da 38 

Silva Ferreira (titular) em substituição à senhora Alzira Buarque de Oliveira Neta. Justificativa 39 

de faltas dos conselheiros: Paulo Teixeira - titular da Sesau - segmento gestor; Erivaldo 40 

Cavalcante - titular do Sindhospital - segmento prestador e apresentou os convidados. A 41 

secretária executiva do CES informou que não há quórum, leu os nomes dos (as) conselheiros 42 

(as) presentes, comunicando que são quatorze horas e quarenta e cinco minutos e não existe 43 

quórum, há apenas quinze (15) conselheiros (as) participando, lembrando que pra dar quórum 44 
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teria que ter vinte e um (21).  O conselheiro e presidente do CES José Francisco de Lima 45 

propôs uma inversão de ponto de pauta, esclarecendo que iniciaria pelo ITEM 3 – Prestação de 46 

Contas dos 180 dias da Mesa Diretora do CES, uma vez que é só apresentação. A secretária 47 

executiva Fátima Carnaúba esclareceu que a partir do momento que tiver quórum voltará à 48 

sequência da pauta. O conselheiro e presidente do CES José Francisco de Lima apresentou o 49 

Relatório das Ações Desenvolvidas após posse da nova Mesa Diretora no Período de três (03) de 50 

agosto de dois mil e vinte (2020) a três (03) de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021). A nova 51 

Mesa Diretora, após ser eleita e empossada, reuniu-se em seis de agosto para discutir as demandas 52 

acumuladas no período em que o CES esteve sem funcionar sistematicamente, cujo principal 53 

objetivo foi reativar as Comissões Permanentes, que desde abril encontravam-se sem 54 

coordenadores e relatores. Ainda nesta reunião foi discutido o horário de funcionamento do CES, 55 

que passou a funcionar em sistema de rodízio, de segunda a sexta-feira, das 8h00 as 12h00, com 56 

exceção dos dias em que haja reuniões da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes, até que 57 

seja publicado novo Decreto do Governo do Estado que altere as regras atuais em relação à 58 

pandemia. O segundo horário e os dias em que os servidores não estejam trabalhando de forma 59 

presencial, estes deverão trabalhar no sistema home Office.  Em cumprimento a este mesmo 60 

Decreto os servidores do grupo de risco trabalharão no sistema home Office até que haja 61 

publicação do Decreto governamental com novas regras, e no que concerne a aglomerações de 62 

pessoas em local fechado, o acesso às dependências do CES fica limitado a dois conselheiros por 63 

dia, a exceção será nos dias de atividades das Comissões Permanentes e Reuniões Ordinárias e 64 

Extraordinárias.  Afirmou que a nova Mesa Diretora vem se reunindo semanalmente de forma 65 

presencial. Reunião da Mesa Diretora com os coordenadores e relatores das Comissões 66 

Permanentes: No sentido de democratizar as informações, foi realizada em agosto, reunião entre 67 

os coordenadores e relatores eleitos e a mesa Diretora para elaborarem as pautas das reuniões 68 

ordinárias e extraordinárias do CES, a exemplo das seguintes demandas: prestação de contas sobre 69 

as ações desenvolvidas pela Sesau no combate a pandemia; Rags 2017, 2018 e 2019, entre outros. 70 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias - Considerando a necessidade de evitarmos aglomerações 71 

que possam colocar em risco a saúde de servidores e conselheiros estaduais de saúde, 72 

principalmente aqueles do grupo de risco, visto que em média 30% dos conselheiros titulares e 73 

suplentes pertencem a este grupo, bem como o pleno do Conselho Estadual de Saúde, em 74 

encontro virtual, realizado em vinte e um (21) de julho de 2020, diante da inexistência de Mesa 75 

Diretora, convocou duas Reuniões Extraordinárias, a primeira se deu em formato virtual, e a 76 

segunda em formato híbrido (presencial e virtual), e ambas ocorreu de forma satisfatória, o pleno 77 

deliberou pela aprovação da Resolução 007 de 02/09/2020 que as reuniões Ordinárias, 78 

Extraordinárias e das Comissões Permanentes do CES/AL sejam realizadas no formato misto 79 

(presencial e virtual), até que seja publicado novo Decreto do Governo do Estado de Alagoas 80 

alterando as regras atuais relativas à pandemia. Foi ressaltado que as Reuniões Ordinárias e 81 

Extraordinárias estão ocorrendo na sede do CES, tendo em vista a indisponibilidade de auditório 82 

que possua boa conectividade à internet, bem como espaço amplo que respeite a não aglomeração 83 

de pessoas, neste período de pandemia. Nestas reuniões participam presencialmente apenas os 84 

membros da Mesa Diretora, os convidados que apresentarão os pontos de pauta, os (as) 85 

conselheiros (as) que solicitaram pontos de pauta, e os servidores do CES. O link da reunião pela 86 

plataforma meet é disponibilizado aos conselheiros e convidados, com antecedência e as mesmas 87 

são transmitidas ao vivo, para o público, pelo youtube, sendo disseminadas em grupos de 88 
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Whatsapp de presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde e Movimentos Sociais, bem como 89 

das Comissões Permanentes para que os conselheiros disseminem as suas Entidades/Instituições e 90 

nas mídias sociais do CES. Neste período foram realizadas: quatro (04) Reuniões Ordinárias 91 

(setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020) e sete (07) Reuniões Extraordinárias. Com o 92 

objetivo de discutir alguns encaminhamentos administrativos necessários ao funcionamento do 93 

CES, a nova Mesa Diretora reuniu-se, em dez (10) de agosto, com o Secretário de Estado da 94 

Saúde Alexandre Ayres, e vem se reunindo sempre que necessário para discutir sobre o 95 

pagamento das ajudas de custo dos conselheiros, aquisição da nova sede do Ces, equipamentos de 96 

informática para atender as novas necessidades neste momento de pandemia (reuniões virtuais), e 97 

contratação de técnicos. Nesse momento foi passada a palavra ao conselheiro e primeiro 98 

secretário da Mesa Diretora - Cícero Sampaio que fez a leitura da Nota da Mesa Diretora 99 

referente a Ajuda de Custo: “Conselheiros e Conselheiras, em 14 de agosto, 11 dias após a festa 100 

de posse dessas Mesa Diretora, enviaram ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando o 101 

pagamento da ajuda de custo dos conselheiros, prevista na legislação, gerando um processo 102 

público via SEI - Sistema Eletrônico de Informação. Em 21 de outubro, o processo foi remetido 103 

para o CES, após passar por diversos setores da SESAU e ao chegar à Assessoria Especial 104 

daquela Secretaria, foi solicitado cópia dos decretos com a nomeação dos conselheiros 105 

representantes das entidades dos diversos segmentos que compõem o CES. Em 22 de outubro, por 106 

meio da Assessoria Jurídica, a Mesa Diretora encaminhou a documentação exigida. Em 18 de 107 

dezembro, uma nova solicitação da SESAU, cobrava a frequência dos conselheiros às reuniões do 108 

CES, como também o itinerário de deslocamento até a sede do Conselho. No mesmo dia, a 109 

solicitação foi atendida e esclarecido que todas essas informações já constavam nos autos do 110 

processo citando o artigo 11 da lei 7.400 de 2012, que garante esse direito aos conselheiros. Em 111 

17 de janeiro, o CES foi informado de que o processo foi encaminhado para a SUPOF-112 

Superintendência de Política Fiscal para informação da disponibilidade orçamentária e após esse 113 

trâmite, o Secretário de Saúde Alexandre Ayres liberou o pagamento requerido pelo CES. Toda a 114 

documentação dessas "via crucis" junto à gestão está à disposição dos conselheiros nos arquivos 115 

do SEI, caso queiram mais detalhes. Em meio a esse trâmite burocrático, ressaltamos que a Mesa 116 

Diretora teve várias reuniões com o Secretário Alexandre Ayres e na oportunidade, cobrou o 117 

pagamento da ajuda de custo, ressaltando a necessidade de locomoção dos conselheiros. Vale 118 

ressaltar que trabalhamos o tempo todo dentro da legalidade, cumprindo a Legislação do CES - 119 

Lei e Regimento - e nos baseando sempre nos deveres e direitos de cada conselheiro. Obrigada a 120 

todos e todas! Mesa Diretora”. Dando seguimento a pauta, o presidente do CES Francisco Lima 121 

relatou que no período de 11 a 14 de agosto foram realizadas reuniões no formato misto, com cada 122 

Comissão Permanente, para eleição do Coordenador e Relator e elaboração de agenda se reuniões. 123 

As Comissões vêm se reunindo em média duas vezes ao mês para dar conta das demandas 124 

acumuladas, principalmente as Comissões de Orçamento e Programação, e de Ação à Saúde. 125 

Sobre as atividades das Comissões, foi realizada visita ao HGE para atender solicitação do 126 

Ministério Público sobre a instalação de arcos cirúrgicos, foram emitidas pela Comissão de 127 

Orçamento e Programação Pareceres sobre o Convênio do Hospital de Pilar, Rags 2017 e 2018; A 128 

Comissão de Educação Permanente realizou duas (2) webconferências tendo como temas centrais 129 

o Papel do CES; e a outra sobre Organização dos Serviços de Saúde. Nesse período também foi 130 

reativada a Comissão Interinstitucional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – 131 

CISTT/Estadual, onde na 210ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de outubro, foi eleita sua nova 132 
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composição. A Comissão vem se reunindo sistematicamente, onde elaborou o Plano de Ação de 133 

Enfrentamento a Covid -19, sendo programada uma Webconferência para o dia 28 de janeiro de 134 

2021 com o tema “A importância dos Protocolos Sanitários no Ambiente de trabalho”. Nesse 135 

período foi prestado apoio e orientações aos conselhos municipais de saúde, salientando que 136 

quanto ao apoio e orientações aos Conselhos Municipais de Saúde, a Mesa Diretora emitiu Nota 137 

recomendando que os Conselhos que estiverem com seus mandatos vencidos ou prestes a vencer, 138 

realizem suas Plenárias de Saúde para eleição de nova composição em locais amplos, a exemplo 139 

de Ginásios de Esportes, auditórios, entre outros, obedecendo às regras de distanciamento social, 140 

uso de máscaras, e disponibilização de álcool em gel para limpeza das mãos, e oficio circular 141 

informando sobre possíveis recursos advindos do Ministério da Saúde para a compra de tablets 142 

pelos municípios de Alagoas. Prestou assessoria técnica e jurídica aos municípios de Marechal 143 

Deodoro, Passo de Camaragibe, Santa Luzia do Norte, Boca da Mata, Barra de São Miguel, São 144 

Luiz do Quitunde, Matriz de Camaragibe, Rio Largo, Messias, Quebrangulo, Capela, Coqueiro e 145 

Penedo. Quanto a participação de membros da mesa em evento em que foram convidados: 146 

Plenárias de Saúde de Quebrangulo, Penedo, Santa Luzia do Norte. Reunião do Conselho 147 

Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios. Inauguração do Hospital Regional da Mata em União 148 

dos Palmares; Assinatura da Ordem de Serviço do Hospital da Criança; Implantação do Programa 149 

de Prevenção do câncer de mama; Lançamento da Cartilha de Prevenção de Violência Contra a 150 

Mulher. Outra importante participação do CES nesse período de pandemia se deu com a 151 

participação do presidente do CES e da secretaria executiva na Comissão da Sala de Situação de 152 

Acompanhamento a Covid-19 e indicação da conselheira Renilda Barreto para compor o grupo de 153 

acompanhamento da vacina contra o Coronavirus. Quanto às ações da assessoria de comunicação 154 

foi relatado que os técnicos que assessoram as Comissões foram treinados pela Assessoria de 155 

Comunicação para a criação de links na plataforma meet que viabilizaram as reuniões das 156 

Comissões. Foram realizadas webconferência centradas no tema Controle Social, pela Comissão 157 

de Educação Permanente e também sobre o impacto da pandemia no trabalhador de saúde pela 158 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - Cistt. Os eventos foram 159 

transmitidos também via Youtube. O link da reunião pela plataforma meet era disponibilizado aos 160 

conselheiros e convidado, com antecedência, e as mesmas transmitidas ao vivo, para o público, 161 

pelo Youtube, sendo disseminadas em grupos de Whatsapp de presidentes dos Conselhos 162 

Municipais de Saúde e Movimentos Sociais, bem como das Comissões Permanentes para que os 163 

conselheiros disseminem as suas Entidades/Instituições e nas mídias sociais do CES. Entrevistas - 164 

A pandemia dificulta as entrevistas ao vivo em estúdios de veículos de comunicação como rádio e 165 

etc., mas o presidente Francisco Lima falou via telefone para as rádios Gazeta FM e Maceió FM e 166 

por link eletrônico para a TV Assembleia e também em sites, sobre ações do Controle Social, 167 

situação do HGE, pandemia, eleições entre outros temas de interesse coletivo acerca da saúde. 168 

Visibilidade das ações diárias do CES - A pandemia limitou o trabalho da assessoria, mais ações e 169 

movimentação nas nossas mídias sociais a exemplo do instagram, facebook e site, onde estão 170 

publicizadas todas as ações da Mesa Diretora, Comissões e Conselheiros. Ainda com a 171 

apresentação das ações desenvolvidas pela Mesa Diretora, o presidente Francisco Lima relatou 172 

as principais solicitações à gestão: Anulação das Resoluções 19, 20 e 21 conforme determinação 173 

judicial- solicitação atendida; Informações sobre o Projeto de Estruturação, Consolidação e 174 

Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) para produção de plantas medicinal e 175 

fitoterápica - solicitação atendida; Prestação de contas das despesas realizadas pelo Conselho 176 
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Estadual de Saúde no 1º Quadrimestre de 2020, e que seja agendada uma Audiência Pública com 177 

a Assembleia Legislativa, uma vez que a mesma já normalizou suas atividades, para que essa 178 

Secretaria de Estado da Saúde apresente a prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2019 e 1º 179 

Quadrimestre de 2020 das ações e recursos aplicados na Política Estadual de Saúde e Prestação de 180 

Contas das ações e recursos utilizados em combate a pandemia. Plano de Contingência de 181 

Combate ao CORONAVIRUS (COVID-19)- atendida apenas no que se refere a Prestação de 182 

Contas das Despesas realizadas pelo Conselho Estadual de Saúde no 1º Quadrimestre de 2020; 183 

Pagamento de ajuda de custo aos conselheiros, referentes ao período de janeiro a março, e de 184 

agosto a dezembro de 2020 - solicitação ainda não atendida; RH, equipamentos, bem como 185 

transferência para um novo imóvel para melhor funcionamento do CES/AL - solicitação ainda não 186 

atendida; Convite ao Secretário de Estado da Saúde para apresentação das ações, bem como a 187 

prestação de contas da aplicação dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde ao 188 

combate ao Covid-19 em Alagoas, na 82ª Reunião Extraordinária do CES/AL - solicitação 189 

atendida. Secretário participou da reunião presencialmente; Maior celeridade ao Processo da 190 

Chamada Pública as Empresas que fornecem Órteses, Próteses Hospitalares e Materiais Especiais; 191 

o perfil assistencial do Hospital Metropolitano, pós-pandemia, como ficará a rede com o a 192 

realização de cirurgias ortopédicas pelo Hospital Metropolitano, bem como cronograma, 193 

procedimentos e fluxo de atendimento atualmente realizado pelos Hospitais Credenciados e 194 

relação dos Hospitais que serão credenciados através do Programa Mais Saúde Especialidades, 195 

para atender pacientes que precisam dos serviços de ortopedia - solicitação ainda não atendida; 196 

Informações ao HGE sobre quais as medidas emergências tomadas para resolver os casos dos 197 

usuários que necessitam com urgência dos materiais de órteses e próteses - solicitação ainda não 198 

atendida; Detalhamento dos recursos financeiros repassados ao Fundo Estaduais de Saúde no 199 

enfrentamento à Covid-19- solicitação ainda não atendida; Equipamentos em caráter emergencial 200 

para atender a realização de atividades de forma virtual, diante da pandemia- solicitação ainda não 201 

atendida; Informações sobre o funcionamento das Unidades de Saúde após desativação de 202 

algumas unidades de atendimento a Covid-19 - solicitação ainda não atendida; Solicitando 203 

providências, em caráter de urgência, sobre transferência dos idosos que se encontram no HGE, 204 

aos hospitais habilitados em cirurgias ortopédicas; Solicitando contratação de um técnico para 205 

melhor funcionamento do CES/AL; Solicitação de Equipamento de Proteção Individual – EPIs; 206 

Solicitando informações sobre as providências tomadas por essa Secretaria de Estado da Saúde 207 

em relação ao aumento dos casos de COVID_19 e convidando para reunião extraordinária, este 208 

CES/AL faça parte do Grupo Técnico Operacional de Emergência para Vigilância do 209 

Coronavirus, e a prestação de contas dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia; 210 

Solicitando Parecer da Gerência de gestão de Pessoas da SESAU sobre a jornada semanal de. 211 

Trabalho 12 x 36 dos profissionais de saúde, sem direito a folga semanal. Para finalizar foi 212 

apresentada a relação das pautas discutidas nas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias; e as 213 

deliberações de Resoluções. A secretária executiva do CES Fátima Carnaúba informou que a 214 

reunião continua sem quórum, e fez novamente a leitura dos (as) conselheiros (as) presentes, 215 

informando que não tendo quórum a reunião será suspensa, esclarecendo que logo após fará a 216 

leitura do artigo quinze (15) do Regimento Interno do Ces, parágrafos segundo (2º) e terceiro (3º), 217 

que fala sobre o Funcionamento das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias. A conselheira Alice 218 

Athayde solicitou que a conselheira Renilda Barreto, indicada para compor o grupo de 219 

acompanhamento da vacina contra o Coronavirus, socialize as informações, porque os 220 
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conselheiros (as) desconhecem, ressaltando que não se sabe quando vão vacinar as outras faixas e 221 

que ela der algum informe sobre as vacinas. A secretária executiva do CES informou que a 222 

comissão foi criada o mês passado, e pelo que sabe ainda não houve reunião. Esclareceu que ela e 223 

o presidente do CES fazem parte das reuniões da Sala de Situação da Sesau, onde a chefe de 224 

gabinete da Sesau pediu que fosse indicado pelo Conselho um membro da Mesa Diretora e um 225 

técnico que entendesse um pouco da questão de dados, até pra poder contribuir nas discussões. 226 

Dessa forma, ela e o presidente estão participando todas as dezesseis (16h) horas, das sessões da 227 

supracitada Sala, no gabinete do Secretário Estadual de Saúde, em que participam, além do 228 

secretário, o secretário adjunto, Sylvana Medeiros (Cosems), Anderson (Lacen), Charlles que é 229 

quem faz a apresentação da semana epidemiológica, uma técnica que o auxilia, um representante 230 

do HGE, a Dra. Luciana Pacheco do Hospital Escola Hélvio Alto (HEHA) e Liz, representando o 231 

setor de Controle e Avaliação. Pontuou que desde janeiro tem participado da mesma o Secretário 232 

Municipal de Saúde de Maceió Dr. Pedro Madeiro e a Dra. Sônia Moura. Explicou que eles 233 

vinham apresentando a semana epidemiológica, apresentando como estava a situação da Covid-19 234 

no Estado, mas com a questão da vacina, ontem informaram que está chegando, na próxima sexta-235 

feira, um lote da vacina Coronavac, e que estão estudando a possibilidade de vacinar os idosos nas 236 

faixas etárias de oitenta e três (83) e oitenta e quatro (84) anos, pois recentemente foram 237 

vacinados os das faixas etárias acima de oitenta e quatro (84) anos. Anunciou que eles estão 238 

fazendo levantamento das sobras das vacinas nos municípios e diante da quantidade existente e 239 

com as que estão chegando darão continuidade a vacinação dos trabalhadores de saúde, pois as 240 

vacinas disponibilizadas até agora foram para aqueles que trabalham na linha de frente. Relatou 241 

ainda, que o secretário municipal de saúde de Maceió está preocupado, porque os trabalhadores da 242 

Rede de Atenção Básica ainda não foram vacinados. Então está vendo a possibilidade junto ao 243 

Ministério da Saúde de ver se consegue mais vacinas pra poder aumentar a quantidade e viabilizar 244 

o acesso aos supracitados profissionais. Salientou que não há um plano fechado e que à medida 245 

que as vacinas vão chegando é que eles vão estendendo para as faixas etárias e trabalhadores. À 246 

medida que findar esse primeiro momento de vacinação correspondente a essas faixas etárias, 247 

trabalhadores e comunidade indígena, eles passarão para a outra fase, que são as pessoas que tem 248 

comorbidade e os idosos na faixa dos sessenta (60) anos, enfatizando que há um grupo muito 249 

grande nessa faixa etária. Informou que o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência enviou 250 

um ofício justificando que faz parte do grupo de risco e solicitou ao Conselho que intervisse junto 251 

a Sesau acerca da referida solicitação. Fátima Carnaúba falou que encaminhou o ofício junto 252 

com toda documentação a Sesau pra que a Sala de Situação dê uma resposta. Porém, se sabe que o 253 

Estado de Alagoas está cumprindo com as orientações e determinações do MS. A conselheira 254 

Alice Athayde salientou que em relação ao deficiente, ela encaminhou um ofício ao Plano 255 

Nacional de Vacinação (PNI), informando que eles têm deficiente institucionalizado na 256 

residência, comunicando que esse segmento foi vacinado, depois de muita discussão, e está 257 

contido no plano o seu direito de ser vacinado. Recomendou que aja mais transparência na 258 

informação, pois eles são bastante questionados, e que ela soube apenas porque perguntou.  259 

Sugeriu que sejam divulgadas na mídia do CES, as principais informações da reunião da Sala de 260 

Situação, da qual o CES faz parte, porque se sabe é que chegaram vacina no país e que o Estado 261 

recebeu um lote. Finalizou falando que tem setenta e quatro (74) anos, está trabalhando e 262 

atendendo na Pestalozzi pessoas com Covid-19, enfatizando que eles nunca são lembrados. A 263 

secretária executiva do CES falou que elaborará uma Nota e pedirá a assessoria de comunicação 264 
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do CES que a divulgue na mídia do CES. O presidente do CES informou que amanhã haverá 265 

reunião novamente e discutirão além das vacinas, a questão de pontos facultativos do Carnaval, 266 

pois o Governador ainda não decidiu, comunicando que também tramita na Assembleia 267 

Legislativa de Alagoas (ALE), um pedido de autoria do deputado Leo Loureiro em que ele está 268 

solicitando prioridade para que as pessoas especiais possam ser vacinadas nesse primeiro 269 

momento.  Pediu para aguardar até amanhã, pois o município de Maceió conclui hoje a vacinação 270 

dele, e amanhã informará a quantidade de vacina que sobrou da faixa etária de oitenta e cinco (85) 271 

anos. A conselheira Graça Xavier endossou a fala da conselheira Alice Athayde com relação à 272 

socialização das informações, após participação na Sala de Situação, a fim de que eles as 273 

divulguem em suas bases. Fátima Carnaúba conferiu o quórum novamente e informou que tem 274 

apenas dezoito (18) conselheiros (as) participando, dentre eles: Presencial: quatro (04) titulares. 275 

Virtual: Dezesseis (16) sendo treze (13) titulares e seis (06) suplentes, e que dois (02) suplentes 276 

teriam direito a voto pela ausência do titular. Totalizando: vinte e um (21), sendo dezessete (17) 277 

titulares e seis (06) suplentes: dois (02) com direito a voto pela ausência do titular. Continuando, 278 

comunicou que conforme o Regimento Interno do CES, Capítulo seis (6), artigo quinze (15) - 279 

“parágrafo segundo (2º) “As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Estadual de Saúde 280 

de Alagoas (CES/AL) iniciarão, por meio da primeira chamada, com a presença de 50% + 1 281 

(cinquenta por cento mais um) dos seus membros, ou seja, 21 (vinte e um) membros. “Não 282 

havendo quórum realizar-se-á após trinta minutos, com a presença de 1/3 (um terço) dos seus 283 

membros, funcionando, neste último caso, apenas com caráter informativo”; e o parágrafo terceiro 284 

(3º) “Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas 285 

(CES/AL) deve ser garantido o quórum de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos seus 286 

membros para deliberação da matéria e quando não atingir o quórum, a reunião realizar-se-á após 287 

8 (oito) dias, caso seja feriado, passará para o dia seguinte”. Diante do exposto ficou agendada a 288 

continuação da Ducentésima Décima Terceira (213ª) REUNIÃO ORDINÁRIA, para a 289 

próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, das 14 às 18 horas, que terá como pauta o 290 

Item 3 “Prestação de Contas dos 180 dias da Mesa Diretora do CES que terá como pauta o 291 

ITEM 1 – Apreciação das atas de reuniões: 85ª Reunião Extraordinária de 16/11/2020, 86ª 292 

Reunião Extraordinária de 23/10/2020, 87ª Reunião Extraordinária de 26/11/2020. 211ª 293 

Reunião Ordinária de 04/11/2020, e 212ª Reunião Ordinária de 02/12/2020; e ITEM 2 – 294 

Apresentação do andamento do Projeto de Estruturação, Consolidação e Fortalecimento dos 295 

Arranjos produtivos Locais para produção de Plantas Medicinal e Fitoterápica em Alagoas, 296 

para apreciação de justificativa, bem como apreciação de prorrogação do prazo de 297 

execução. Nada mais havendo a tratar o presidente do CES Francisco Lima agradeceu a todos 298 

(as) presentes e declarou a reunião encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos e para constar 299 

eu, Maria Denilda Silva de Almeida Pereira, assessora técnica do CES/AL lavrei a presente ata, 300 

que após lida e aprovada deverá ser assinada pelos conselheiros presentes. Maceió, três de 301 

fevereiro de dois mil e vinte e um.  302 

 303 

José Francisco de Lima 304 

Alex João da Silva 305 

Alzira Buarque de Oliveira Neta 306 
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Celso Celestino da Silva  307 

Cícero Vieira Sampaio  308 

Clodoaldo Vieira Guimarães 309 

Ducy Lilly Joazeiro de Farias Costa 310 

Edeildo Alves de Moura; 311 

Francisco Ricardo Correia Mata  312 

Harrison David Maia 313 

Jordeval Soares de Moraes  314 

Josileide Carvalho dos Santos 315 

Júlia Maria Fernandes Tenório Levino 316 

Manoel Eduardo de Oliveira 317 

Maria Alice Gomes Athayde 318 

Maria Cristina Nascimento da Silva 319 

Maria das Graças Xavier Ribeiro 320 

Maria do Socorro Leão Santa Maria 321 

Maria José dos Santos 322 

Maria Patrícia dos Santos 323 

Rildo Bezerra 324 

Tâmara Maria Rodrigues Batista de Oliveira 325 

Vera Lúcia Elias Rodrigues 326 


