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 RESUMO EXECUTIVO DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CES/AL. 

 

Data: 19/01/21 

Formato: virtual e presencial com a participação da mesa diretora e técnicos do CES/AL. 

Horário: das 14:00 ás 18:00 horas. 

Número de Conselheiros que participaram da reunião: 

Presencial: 04 titulares. 

Virtual: 33 (23 titulares e 10 suplentes, 03 com direito a voto pela ausência do Titular). 

Total: 37, sendo 27 titulares e 10 suplentes. 

 

EXPEDIENTE DO DIA: 

 

I – Justificativa de faltas dos (as) Conselheiros (as): 

-Erivaldo Cavalcante Júnior - titular do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado de Alagoas – SINDHOSPITAL- Segmento Prestador. 
-Vera Lúcia Elias Rodrigues – titular da Santa Casa de Misericórdia de Maceió- Segmento 
Prestador 
 

II- Inclusão de Ponto de Pauta: analise de documentos assinados por várias entidades de 
trabalhadores e usuários de saúde mental repudiando a homenagem ao médico Ronald 
Mendonça, por não o reconhecer como defensor da reforma psiquiátrica, e com respeito à 
história do ilustre alagoano, todavia, com coerência à luta antimanicomial, reclama pela 
retirada do seu nome do rol dos homenageados na V Conferência Estadual de Saúde Mental, 
nome sugerido e aprovado na 92ª Reunião Extraordinária do CES. 

   Deliberação: inclusão de ponto pauta aprovado por unanimidade.  

 

PONTOS DE PAUTA: 

                                  

Item 1- 
- Homologação das Resoluções ad referendum nº 25: referenda ad referendum a 
coordenação nacional de plenária de conselhos de saúde eleita na IX Plenária Estadual de 
Conselhos de Saúde, realizada no dia 15 de dezembro de 2021, composta por Gerônimo 
Ferreira da Silva (titular), Maria Patrícia dos Santos (1ª suplente) e Cícero Vieira Sampaio       
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(2º suplente); e a Resolução nº 26/2021 que antecipa a data da V Conferência Estadual de 
Saúde Mental para os dias 17, 18 e 19 de março de 2022;  
Deliberação: Homologação das Resoluções nº 25 e 26 aprovada por unanimidade. 
_ Apreciação das Resoluções nº 001/2022- convoca a plenária para realização de novas 
eleições das entidades/instituições e trabalhadores de saúde que irão compor o Conselho 
Municipal de Saúde de Satuba e constitui a Comissão Eleitoral; e a nº 002/2022 – que aprova 
o Edital Eleitoral e o Regimento da Plenária de Satuba. 
Deliberação: Resoluções aprovadas por unanimidade. 

 
 
Item 2- Prestação de Contas do CES no período de abril a dezembro de 2021. 

Encaminhamentos: a prestação de contas será disponibilizada no site do CES e 
encaminhada ao Ministério Público Estadual. 

 

Item 3- Inclusão de Ponto de Pauta: analise de documentos assinados por várias entidades 
de trabalhadores e usuários de saúde mental repudiando a homenagem ao médico Ronald 
Mendonça, por não o reconhecer como defensor da reforma psiquiátrica, e com respeito à 
história do ilustre alagoano, todavia, com coerência à luta antimanicomial, reclama pela 
retirada do seu nome do rol dos homenageados na V Conferência Estadual de Saúde Mental, 
nome sugerido e aprovado na 92ª reunião extraordinária do CES. 

Deliberação: aprovar a retirada do nome do neurocirurgião Ronald Mendonça do rol dos 
homenageados na V Conferência Estadual de Saúde Mental, e que o mesmo seja 
homenageado na X Conferência Estadual de Saúde a ser realizada em 2023 – proposta 
aprovada por 23 votos favoráveis, e 01 abstenção do conselheiro Messias Mendonça. 

Observação: a proposta de manutenção do nome do Dr Ronald Mendonça para ser 
homenageado na V CESM teve apenas um voto do conselheiro Fernando Dórea.  

 

 

Maceió, 20 de janeiro de 2022. 


