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ATIVIDADES DO CES/AL



MAIO

CES faz primeira Reunião Ordinária com nova Mesa Diretora
A pauta principal da nova Mesa
Diretora do Conselho, na 215°
Reunião Ordinária, foi a formação das
Comissões internas, que são a de
Educação Permanente, Ação à Saúde,
Orçamento e Programação, Legislação
e Normas e por fim a de Comunicação
e Informação.



MAIO

CES participa de reunião sobre vacinação

O presidente do CES, José Wilton
participou da reunião da sala de
situação de enfrentamento da
pandemia, desta semana. Os
dados da covid19 no estado
foram apresentados pelo
Superintendente da SUVISA,
Herbert Charles.



MAIO

CES participa de prestação de contas da SESAU

O CES participou, representado pelo
seu presidente José Wilton e o vice
Manuel Eduardo, da audiência
pública, no plenário da Assembleia
Legislativa, onde a SESAU fez a
prestação de contas dos recursos
gastos em 2020.



JUNHO

CES reúne Coordenadores das suas comissões 

A Mesa Diretora fez a
primeira reunião com
coordenadores e relatores
das Comissões Internas do
CES.



JUNHO

CES recebe Presidente do CMS de Canapi

O presidente do CES José Wilton e
o vice presidente Manuel Eduardo
receberam hoje o presidente do
CMS de Canapi, Zaqueu Ângelo da
Silva e a Secretária, Jaqueline. Eles
vieram buscar informações com a
área técnica do CES sobre as
ações do Controle Social como
também com a Mesa Diretora.



JUNHO

Presidente do CES concede entrevista ao COSEMS

O presidente José Wilton deu
entrevista hoje para o canal do
YouTube do Cosems. Ele falou
sobre o papel dos conselhos de
saúde de fiscalizador da política
de saúde.



JULHO

Presidente do CES concede entrevista ao CEAP

O presidente do CES, José Wilton da Silva
foi ouvido pelo entrevistador Gilnei Oliveira
da Silva, do grupo de pesquisa do CEAP
(Centro de Educação e Assessoramento
Popular), que realiza o estudo “A Pandemia
de Covid-19 e os impactos no controle
social do SUS: dinâmicas, pautas e
estratégias dos Conselhos de Saúde 2019-
2021, sobre a situação em Alagoas



JULHO

CES se reúne com Ministério Público

Primeira reunião do Conselho
com o Ministério Público para
ajustes de ações, reforçar a
parceria entre os dois órgãos
e discutir demandas do CES.
A reunião foi realizada de
forma remota.



JULHO

CES faz reunião interna

Mesa Diretora em reunião
de rotina, discutindo pautas
importantes para o Controle
Social, como também a
reestruturação do CES. Essa
última será levada até a
SESAU para as devidas
providências que garantam
o seu bom funcionamento.



JULHO

CES faz reunião interna com equipe técnica e administrativa

Presidente José Wilton, o
vice presidente Manuel
Eduardo e equipe reunido
para aperfeiçoar a rotina de
trabalho e servir cada vez
melhor a sociedade, papel
do Controle Social.



JULHO

CES participa de Seminário Estadual sobre defesa do SUS

O presidente José Wilton foi um
dos palestrantes do Seminário
Estadual sobre defesa do SUS,
promovido pelo Conselho Nacional
de Saúde e o Ceap - Centro de
Educação e Assessoramento
Popular, em parceria com a
Organiza çã Pan-americana de
Saúde - OPAS em cada estado.



JULHO

CES faz nova reunião com Ministério Público

Outra reunião do CES com o
Ministério Público Estadual,
representado pela
promotora Louise Teixeira,
para informações e diálogos
esclarecedores do presidente
José Wilton, conselheiro
Clodoaldo, a assessoria
jurídica e o corpo técnico



SETEMBRO

CES faz reunião com Supervisor da Saúde Mental

Reunião do Supervisor da Saúde
Mental, Rodrigo Gluck e da apoiadora
técnica Flávia Wanderley com o
presidente José Wilton da Silva e o
vice presidente Manuel Eduardo e a
secretária executiva, Fátima Carnaúba,
sobre as dificuldades com o Ministério
da Saúde que o setor está enfrentando
na implantação da política no estado.



NOVEMBRO

CES acompanha processo eleitoral de Arapiraca

Mesa Diretora acompanha o
processo eleitoral que definiu os
novos conselheiros municipais
de Arapiraca.



NOVEMBRO

CES convoca municípios para que realizem Conferências

Presidente José Wilton convoca
os municípios para que realizem
suas conferências municipais de
saúde mental ou participem das
regionais a serem organizadas
pelo Conselho Estadual de
Saúde.



NOVEMBRO

CES participou de seminário na Paraíba 

Presidente participou na Paraíba
do 1º Seminário Regional sobre
saúde do homem realizado pelo
Conselho Estadual de Saúde da
Paraíba.



NOVEMBRO

CES discute com Coordenadores regimento da V CESM

Reunião com coordenadores
das Comissões Internas do CES
para discutir o Regimento e o
Regulamento da V Conferência
Estadual de Saúde Mental.



DEZEMBRO

CES participou de seminário na Paraíba 

Presidente José Wilton faz
palestra na Conferência
Municipal de Saúde de São
Miguel dos Campos que discutiu
propostas a serem implantadas
no plano de saúde do município
para 2022.



DEZEMBRO

CES participou de Plenária em Matriz de Camaragibe

Presidente participa como
palestrante da plenária do
município de Matriz de
Camaragibe que elegeu
novos conselheiros.



DEZEMBRO

CES realiza IX Plenária Estadual de Conselhos de Saúde

Presidente coordenando a
IX Plenária Estadual de
Conselhos de Saúde que
elegeu o conselheiros
estadual Gerônimo Ferreira
como coordenador estadual
de conselhos de saúde.



DEZEMBRO

CES faz convocação para conferências municipais de saúde

Presidente faz nova
convocação para os
municípios se mobilizarem
no intuito de realizar suas
conferências municipais de
saúde ou participarem das
regionais promovidas pelo
CES.




