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CONVITE 

 

O Conselho Estadual de Saúde de Alagoas (CES/AL) tem a honra de 
convidá-lo (a) para participar da sua 216ª Reunião Ordinária, a ser realizada 
no dia 09 de junho de 2021, quarta-feira, das 14 às 18 horas, que terá como 
Pauta: 

Item 1- Apreciação das Atas: 90ª Reunião Extraordinária, realizada 

em 24 de março de 2021 e 91ª Reunião Extraordinária de 08 de abril de 

2021;  

Expositor: José Wilton da Silva- presidente do CES/AL. 

Item 2- Apresentação sobre a situação da Rede de Atenção a 

Pessoa com Doença Crônica, pauta que não pode ser apresentada na 

212ª Reunião Ordinária do mês de dezembro de 2020. 

Expositor: Técnicas da Sesau. 

Item 3- Apresentação do resultado da eleição para Coordenador e 

Relator das Comissões Permanentes do CES/AL; 

Expositor: José Wilton da Silva- presidente do CES/AL. 

Item 4 – Apresentação da frequência das Entidades/Instituições que 

fazem parte da CISTT, e a convocação de novas entidades para compor a 

Comissão – biênio 2021-2023. 

Expositor: Harrison David Maia – Coordenador da CISTT. 

 Item 5 – Informes. 

Salientamos que esta reunião se dará no formato misto, tendo apenas 
os membros da Mesa Diretora, e a equipe técnica e administrativa do CES 
participando no formato presencial na sede do Conselho Estadual de Saúde, 
tendo em vista à indisponibilidade de auditório que possua boa conectividade a 
internet, bem como espaço amplo que respeite a não aglomeração de pessoas, 
neste período de pandemia. O link da reunião será enviado com antecedência 
a todos (as) conselheiro (as) e será transmitida ao vivo pelo youtube. 

 

Maceió/AL, 28 de maio de 2021. 

 

 
Manoel Eduardo de Oliveira 

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas 
 


