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DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

7
8

Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e dezessete, deu-se início às dez horas e

9

trinta e um minutos a Reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES-RJ), na Rua

10

México, número cento e vinte e oito, décimo andar, no auditório. Presentes os

11

Senhores Conselheiros Mauricio Carlos Araujo Ribeiro (SES/RJ) – no exercício de

12

suplência da presidência, Dulcemary da Silva Serra (SES/RJ), Celso Vegne (SES/RJ),

13

Rosaura Rocha Lima (FEMERJ), Francinete da Conceição A. Carmo (SASERJ),

14

Denise Resende Sanches (SINDENFRJ), Rosa Domeni dos Santos (SINMED), José

15

Augusto da Silva (SINTRASEF), Andrea Longo Hummel (CREFONO), Newton Dias

16

Lourenço (CRBIO-II), Luciene Abreu Santos (CREFITO), Alexandre Vasilenskas (CRP),

17

Mara Christina Martins Freire (CRN), Antonio Ricardo B. de Olival (CRO-RJ), Solange

18

Gonçalves Belchior (ABEN), Marcio Berman (ASSERVISA), Everaldo T. do Nascimento

19

Filho (ADRETERJ), Cosme Francisco Toscano (AMORVIT), Sylvia Helena Daflon de

20

Sousa (MORHAN), Elias José da Silva (ATPBSF), Luiza de Fatima Dantas (CUT/RJ),

21

Maria Celina de Oliveira (CTB), Nanci Rodrigues Santos (UNEGRO), Ludugério Antonio

22

da Silva (FAMERJ), Katia Lopes Siqueira (FAFERJ), Miguel Jorge Gomes de Oliveira

23

(CMS Seropédica), Maria de Fatima Gustavo Lopes (CMS Rio de Janeiro), Paulo

24

Filgueiras Tavares (CMS Mangaratiba), Messias Neves da Silva (CMS Araruama),

25

Harley Oliveira da Silva (CMS Miracema), Paulo Roberto de Oliveira (CMS Barra do

26

Piraí), Marinete de Paula (CMS Tanguá). Justificaram suas ausências os Senhores

27

Conselheiros Andrea Lopes (SES/RJ), Renata Campos Velasque (CREFITO), Monica

28

Simone P. Olivar (CRESS), Zaira Vanea Gomes da Costa (AFARJ), Theodoro Bento da

29

Silva (ATPBSF), Mara Dalila Oliveira (CMS Paty do Alferes) e Eliane Santos (CMS

30

Nova Friburgo). Presente a Equipe do CES-RJ de Apoio à Plenária composta por:

31

Flavio Campos da Silva, Secretário Executivo, Marineide Amaral dos Santos, Solange

32

Balieira Monteiro, Rosangela de Araujo Cunha, Marilda de Souza Borges, Josiene

33

Monteiro, Larissa Mendes Lira, Marcella Serpa dos Santos de Araújo, Ana Paula
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Gonçalves Rodrigues e Charlene Barbara Jacintho Fernandes. A Conselheira Solange

35

Gonçalves Belchior, coordenadora da Comissão Executiva, convidou os representantes

36

dos segmentos para compor a mesa. O presidente suplente verificou o quórum com

37

dezenove Conselheiros votantes e leu o Ato de Convocação enviado aos Conselheiros

38

por e-mail composto da seguinte forma: I – Verificação do Quórum, II – Leitura e

39

Aprovação do Ato de Convocação; III – Informes; IV – Ordem do Dia: !. Deliberação da

40

Plenária Ampliada, II. A Comissão de Fiscalização solicita pauta para aprovação dos

41

instrumentos e planejamento, III. Eleição do CES. A Comissão Executiva, reunida antes

42

da reunião plenária, fez alterações na pauta que ficou da seguinte forma: Ordem do

43

Dia: I. Deliberação da Plenária Ampliada, II. Calendário de reuniões do CES dois mil e

44

dezoito, III. Substituição de representante do segmento de profissional de saúde na

45

Comissão da I Conferência Estadual de Vigilância em Saúde (I CEVS), IV. Eleição do

46

CES. A Conselheira Rosaura Rocha Lima pediu que se mantivesse o ponto de pauta

47

sobre a deliberação da plenária e inclusão de pauta sobre assessor técnico de jurídico

48

para o Conselho. Em regime de votação, manter a pauta sobre a deliberação da

49

plenária ampliada foi aprovada por dezenove votos a favor, nenhum contrário e uma

50

abstenção. O item da Comissão de Fiscalização passou a ser informes devido ao curto

51

prazo para finalização da apresentação. A discussão sobre o calendário de reuniões de

52

dois mil e dezoito foi incluso, em regime de votação, com vinte e dois votos a favor,

53

nenhum contrário e nenhuma abstenção. A inclusão da substituição de um membro da

54

Comissão da I CEVS foi aprovada com vinte votos a favor, nenhum contrário e

55

nenhuma abstenção. A indicação de assessor técnico para a Secretaria Executiva do

56

CES foi incluída na pauta com dezoito votos a favor, nenhum contrário e uma

57

abstenção. Os Conselheiros Alexandre Vasilenskas, Mara Christina Martins Freire,

58

Nanci Rodrigues Santos, Denise Resende Sanches, Paulo Roberto de Oliveira,

59

Mauricio Carlos Araujo Ribeiro, Elias José da Silva, Solange Gonçalves Belchior,

60

Luciene Abreu dos Santos, Antonio Ricardo B. de Olival pediram vista do Processo

61

eleitoral, sendo o assunto suspenso da pauta. Iniciando os informes, a Conselheira

62

Nanci Rodrigues Santos informou que tinha sido convidada para ser homenageada na

63

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) na última quinta-feira pela

64

sua atuação como mulher e por ser a primeira mulher negra a ser presidente do

65

CES/RJ. O Conselheiro Paulo Roberto de Oliveira informou que o Conselho Municipal

66

de Saúde (CMS) de Barra do Piraí não se reuniria em janeiro de dois mil e dezoito, mas
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67

se manteria aberto para trabalho interno e planejamentos e pediu a prestação de

68

contas da Conferência de dois mil e quinze. O Conselheiro Miguel Jorge Gomes de

69

Oliveira informou que dia quinze de dezembro houve reunião do Fórum de Conselhos

70

da Região Metropolitana I com onze Conselhos Municipais presentes. Comunicou que

71

anteciparam a eleição para representação no CES dois mil e dezoito/dois e vinte e

72

permaneceram os Conselheiros Miguel Jorge Gomes de Oliveira e Maria de Fatima

73

Gustavo Lopes. Pediu que os representantes regionais estivessem na reunião da

74

Comissão Organizadora da I CEVS. A Conselheira Katia Lopes Siqueira disse ter sido

75

informada que o diretor do Hospital Pedro Ernesto emitiu documento se negando a

76

receber qualquer preso para atendimento médico. Falou que o RioCard e Green Card

77

não tinham sido pagos ainda e tinha um prazo de quinze dias para pagamento ou

78

teriam que gerar outro boleto. O Conselheiro Newton Dias Lourenço desejou Feliz

79

Natal e Feliz Ano Novo a todos os Conselheiros, à Secretaria Executiva e aos

80

funcionários. Informou que houve audiência pública na ALERJ com a presença do

81

Deputado Marcio Pacheco da Comissão da Pessoa Deficiente, organizada a pedido do

82

Deputado Julianelli, da Comissão de Saúde da ALERJ e de outros parlamentares.

83

Continuou dizendo que estiveram presentes representantes da Associação de Pais e

84

Amigos dos Excepcionais (APAE) e do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia

85

(IEDE) para apresentarem desdobramento do exame do Teste do Pezinho, sem

86

solução até o momento. O Conselheiro disse que deu depoimento voltado às

87

dificuldades vistas no GT e pediu paciência aos Conselheiros para assistirem a reunião

88

no Youtube. Solicitou que os Conselheiros e articuladores participassem ativamente da

89

situação do Teste do Pezinho em suas regiões. A Conselheira Rosaura Rocha Lima

90

disse que na última plenária foi falado sobre a prestação de contas da VII Conferência,

91

lembrou a todos que o pleno votou que fosse encaminhado para todos os órgãos e

92

propôs que fosse feita deliberação que retirasse a responsabilidade do CES na

93

prestação de contas. O Conselheiro Messias Neves da Silva comunicou que em

94

reunião com a Conselheira Sandra Brandão da Silva, o Secretário de Saúde de Iguaba

95

esteve presente e foi dito estavam se articulando quanto aos representantes futuros da

96

Região dos Lagos. O Conselheiro pediu que fosse registrado que as crianças de

97

Araruama estavam nascendo em Bacaxá, por não ter maternidade em Araruama. O

98

Conselheiro Alexandre Vasilenskas informou que aconteceria encontro sobre a saúde

99

manicomial, no dia dezesseis de janeiro, em Casimiro de Abreu. O Conselheiro Elias
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José da Silva, sobre o Green Card, disse que foram recarregados dois meses com a

101

promessa de recarga retroativa, mas não havia recarga até o momento e pediu à

102

equipe técnica ou gestão para saber sobre essa situação. O Conselheiro Paulo Roberto

103

de Oliveira alertou ao CMS do Rio de Janeiro que o Hospital Federal da Lagoa estava

104

há mais de oito meses sem uma lente para fazer operação especializada na

105

oftalmologia que custava sessenta mil reais e que a fila para cirurgia continuava

106

crescendo, inclusive o próprio estava na fila. A Conselheira Solange Gonçalves

107

Belchior, pela Comissão de Fiscalização, informou que receberam a prestação de

108

contas da secretaria do primeiro e segundo quadrimestres e pediu que os Conselheiros

109

lessem as ações, pois diversas delas não teriam sido realizadas. Disse que era

110

importante que se posicionarem quanto a revisão de saúde mental, que seria

111

retrocesso, em sua opinião. Apresentou a primeira jovem aprendiz do Conselho, Sr.ª

112

Ana Paula Gonçalves Rodrigues, da Personal Service. O Conselheiro Miguel Jorge

113

Gomes de Oliveira solicitou aparte e perguntou se na prestação de contas teria algum

114

contrato ou convênio, inclusive as ações da Fundação de Saúde e pediu

115

esclarecimentos à Comissão de Fiscalização. A Conselheira Solange Gonçalves

116

Belchior disse que tinha dado informe e não cabia discussão. O Conselheiro Miguel

117

Jorge Gomes de Oliveira pediu inclusão de pauta. A Conselheira Solange Gonçalves

118

Belchior disse que já era ponto de pauta para a próxima reunião do Pleno e esclareceu

119

que todas as informações recebidas seriam socializadas aos Conselheiros, pedindo

120

que lessem para a discussão no próximo pleno. Iniciando a Ordem do Dia, Deliberação

121

da Plenária Ampliada, a Conselheira Rosaura Rocha Lima leu a sua proposta de

122

deliberação. Após alterações, a plenária aprovou a deliberação com vinte votos a favor,

123

nenhum contrário e uma abstenção e está anexada a ata. Em sua abstenção, o

124

Conselheiro Alexandre Vasilenskas disse novamente que ficou claro que o adiamento

125

da Conferência Nacional mostrou descaso com o processo das conferências e que era

126

articulação política do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). O

127

próximo item da pauta, Calendário de Reuniões do CES/RJ dois mil e dezoito, foi

128

discutido. Em regime de votação, o pleno aprovou o calendário com vinte e um votos a

129

favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção. O mesmo será anexado a esta ata. A

130

Conselheira Rosaura Rocha Lima pediu que fosse inserida redação do Regimento

131

Interno sobre o calendário de reuniões na publicação do Diário Oficial (DO). Foi

132

passado para o próximo item de pauta, substituição do Conselheiro Antonio Manoel R.
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da Silva na Comissão da I CEVS pela Dr.ª Rosa Domeni, por motivos de saúde,

134

indicada pelo segmento dos usuários. O Conselheiro Elias José da Silva perguntou se

135

não teriam acabado os trabalhos da Comissão e qual seria o motivo para incluírem

136

pessoas agora. O conselheiro Antonio Ricardo Borges Olival disse que a Comissão

137

ainda tinha muito a colaborar nas discussões que seriam feitas em Brasília. O

138

Conselheiro Alexandre Vasilenskas disse que a representação na Conferência teria

139

ficado deficitária sem conhecimento técnico e que a Dr.ª Rosa Domeni poderia

140

contribuir muito. O Conselheiro Elias José da Silva pediu que fosse publicada a

141

alteração após a votação. A Conselheira Marinete de Paula disse que não poderia,

142

como usuária, reunir os usuários e definir alteração no segmento. Disse que

143

precisavam cumprir o Regimento. A Conselheira Francinete da Conceição A. Carmo

144

disse que o pleno era soberano. Explicou que o segmento se reuniu e indicou a Dr.ª

145

Rosa, levando ao pleno para deliberação da indicação. A Conselheira Dulcemary da

146

Silva Serra disse que não via dificuldade em votar o nome da Dr,ª Rosa Domeni. O

147

Conselheiro Messias Neves da Silva disse que precisavam aprender a conviver com a

148

democracia e perguntou o motivo de tanta discussão pela indicação de uma doutora

149

sanitarista que entende da matéria. A conselheira Nanci Rodrigues Santos disse que

150

ela e as Conselheiras Eliane Santos e Marinete de Paula estavam preparando a

151

delegação para Brasília, mas na última hora a Conselheira Solange Gonçalves Belchior

152

teria pedido para incluir a Dr.ª Rosa Domeni. A Conselheira Nanci Rodrigues Santos

153

continuou dizendo que ela mesma fez a inclusão, até mesmo ferindo o Regimento.

154

Disse que concordava com a indicação e que mesmo sendo vaga dos profissionais de

155

saúde, todos precisavam aprovar. A Conselheira Denise Resende Sanches disse que

156

os profissionais se reuniram para discutir a substituição para não perderem a vaga do

157

segmento e levaram ao pleno para aprovação, sem ferir regimento, sem imposições. O

158

Conselheiro Miguel Jorge Gomes de Oliveira esclareceu que no dia que estavam

159

finalizando a delegação, recebeu ligação da Conselheira Nanci Rodrigues Santos

160

sendo informado sobre a substituição que o segmento estava propondo e o mesmo

161

teria dito que a Comissão da I CEVS não poderia passar por cima do pleno. Continuou

162

dizendo que a Conselheira Solange Gonçalves Belchior disse que se a Dr.ª Rosa

163

Domeni não fosse, a mesma também não iria. O Conselheiro teria dito que era um

164

direito dela, mas que não poderia haver alteração sem aprovação do Pleno. Foi da

165

opinião de que a Dr.ª Rosa Domeni poderia ir e contribuir e, se homologado pelo pleno,
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não haveria dificuldades posteriores. Em regime de votação, a indicação da Dr.ª Rosa

167

Domeni foi aprovada com dezessete votos a favor, nenhum voto contrário e quatro

168

abstenções. A Conselheira Rosaura Rocha Lima, em sua declaração de voto, disse

169

que tinha clareza que a doutora poderia contribuir, mas não concordava em ir como

170

Comissão Organizadora, pois estaria ferindo o Regimento Interno. O Conselheiro Elias

171

José da Silva, em sua declaração de voto concordou com a Conselheira Rosaura

172

Rocha Lima, pois precisavam seguir o Regimento Interno. O próximo ponto de pauta foi

173

sobre a necessidade de um assessor jurídico para a Comissão de Legislação e

174

assessor contábil para a Comissão de Orçamento e Finanças a qual não foi suprida em

175

solicitação anterior. A Conselheira Rosaura Rocha Lima comunicou que durante esse

176

período, houve contratação de um assessor técnico da presidência, sem as

177

habilitações que o CES precisava e sem a existência da função no regimento interno. O

178

suplente da presidência Mauricio Carlos Araujo Ribeiro disse que o Secretário de

179

Saúde da SES/RJ, devido a agenda, não estava comparecendo ao Conselho e por isso

180

teria realocado alguém de sua confiança, que já trabalhava com ele, para auxiliar a

181

Secretaria Executiva. Concordou com a importância em haver assessoria técnica

182

contábil e jurídica, mas disse que não estavam gastando mais recursos, pois a Sr.ª

183

Maria Cristina Penna, a assessora técnica da presidência citada pela Conselheira

184

Rosaura Rocha Lima, já trabalhava na SES e seria alocada no Conselho. Disse que se

185

o pleno definisse de outra forma, seria uma ajuda a menos. A Conselheira Solange

186

Gonçalves Belchior esclareceu que a Sr.ª Maria Cristina Penna foi indicada pelo

187

Secretário de Saúde para ser Secretária Executiva do CES/RJ na lista tríplice do

188

Conselho, mas fora do prazo e o atual Secretário Executivo foi homologado no plenário

189

na época. Continuou dizendo que a Sr.ª Maria Cristina Penna teve seu nome publicado

190

no D.O. na cota de servidores do CES com o salário de seis mil reais, que o CES

191

precisaria prestar contas dela e que o Secretário de Saúde teria contratado-a sem

192

comunicar ao CES. Foi da opinião de que com esse valor, poderiam contratar a

193

assessoria jurídica e contábil que precisavam. Disse que o Secretário de Saúde tem

194

representação de plenária e por isso não precisava estar presente, perguntou se agora

195

com a representação no CES ele não precisaria ir ao Conselho, disse que o CES

196

precisava se posicionar e precisava indicar os assessores contábil e jurídico. Foi da

197

opinião de que estava na hora de tomarem uma posição, deliberando prioridade na

198

contratação de um assessor jurídico e um contábil e que não legitimavam nenhuma
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199

contratação sem essas atribuições. O Conselheiro Miguel Jorge Gomes de Oliveira

200

perguntou qual era o organograma da SES e do CES. Disse que houve

201

constrangimento em visitas por falta de ofício assinado e foi da opinião de que a pauta

202

do CES tinha que ser fechada. O Conselheiro Messias Neves da Silva foi da opinião de

203

que a situação era gravíssima e questionou o fato do Secretário ser presidente do

204

Conselho, pois como fiscalizaria as próprias ações. O Conselheiro Alexandre

205

Vasilenskas disse que era politicamente contraditório que o Secretário de Saúde fosse

206

presidente do Conselho e disse que pelo visto o Secretário não considerava o

207

Conselho prioridade. Continuou dizendo que o fato de não poder comparecer ao

208

Conselho não dava a liberdade de indicar um assessor para o seu lugar, pois sua

209

posição não era passível de transferência. A Conselheira Nanci Rodrigues Santos

210

disse que quando presidente do CES, seu primeiro pedido foi por assessoria jurídica e

211

contábil, mas não que não foram disponibilizados. Contou que quando chegou no CES

212

havia funcionário na folha de funcionários que era Conselheiro, mas não tomou

213

medidas por medo de fechar o CES, um era canal para os usuários. O Conselheiro

214

Newton Dias Lourenço foi da opinião de que o CES estava desmoralizado, que

215

precisavam da assessoria técnica contábil e jurídica, sendo indicadas no Pleno. A

216

Conselheira Mara Christina Martins Freire perguntou a quem interessava um CES

217

desorganizado e que as comissões não tivessem assessorias contábeis e jurídicas.

218

Citou a pauta da eleição que foi retirada por dúvidas técnicas. Disse que o Secretário

219

de Saúde não tinha atribuição para nomear ninguém para o CES e que o CES era

220

quem deveria indicar. Propôs que a Comissão Executiva elaborasse relação de

221

documentos que foram enviados para assinatura do Secretário de Saúde, com a data

222

de entrada no gabinete do secretário, data de devolução e relatório de todos os

223

funcionários alocados no CES. Propôs que os relatórios fossem enviados aos

224

Conselheiros, pautados na primeira reunião de janeiro, que todos os documentos há

225

mais de trinta dias no gabinete fossem notificados ao Ministério Público (MP) e que a

226

última contratação equivocada também fosse levada ao MP. Sugeriu que a Comissão

227

Executiva elaborasse metodologia, propondo seleção interna do quadro técnico da SES

228

para serem alocados no CES. A Conselheira Katia Lopes Siqueira disse que o CES

229

não era ”cabide de emprego”, que era vergonhoso que o Secretário de Saúde estava

230

tentando colocar a mesma pessoa que não foi aprovada pelo CES para trabalhar no

231

mesmo e propôs que a nomeação fosse revogada e que o Conselho definisse quem
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comporia o corpo técnico de funcionários. O presidente Mauricio Carlos Araujo Ribeiro

233

esclareceu que não houve publicação em D.O da funcionária para o CES e sim a

234

emissão de ofício que removia a servidora da Ouvidoria para o CES, mas que achava

235

triste a situação, pois tudo se tornava pessoal no Conselho e que a Sr.ª Maria Cristina

236

Penna seria mão de obra qualificada para colaborar. O Conselheiro Alexandre

237

Vasilenskas disse que a rejeição era ao cargo, não à pessoa e propôs deliberar o

238

pedido de assessoria jurídica e contábil. A Conselheira Rosaura Rocha Lima disse que

239

não estava em questão a qualificação da pessoa, mas pediu que a assessoria técnica e

240

contábil fosse prioridade. Pediu que fosse retirada de pauta falas contra a pessoa e

241

esclareceu que a solicitação que fez de inclusão de pauta era para contratação de

242

assessoria técnica específica. A Conselheira Solange Gonçalves Belchior esclareceu

243

os encaminhamentos: Deliberar prioridade de contratação de assessoria jurídica e

244

contábil indicada pelo CES, homologada pelo Secretário de Saúde; Suspensão

245

imediata da indicação da nova servidora; Qualquer processo seletivo para o CES

246

passasse pelo CES antecipadamente. A Conselheira Mara Christina Martins Freire

247

propôs que a Comissão Executiva apresentasse listagem com os documentos

248

encaminhados ao gabinete e relação de funcionários do CES para ser apreciada no

249

próximo pleno e que se houvesse processo seletivo, que passasse para a Comissão

250

Executiva. O Conselheiro Mauricio Carlos Araujo Ribeiro disse que era questão

251

administrativa e poderia ser elaborado diretamente pelo Secretário Executivo. O

252

Conselheiro Miguel Jorge Gomes de Oliveira informou que foi dito que a pessoa estava

253

na folha de pagamento do CES e propôs que o valor fosse para assessoria contábil e

254

jurídica. O Conselheiro Mauricio Carlos Araujo Ribeiro esclareceu que a funcionária

255

estava lotada na Ouvidoria e para ir para o CES precisava ser aceita no CES, não

256

estando lotada, portanto no Conselho. O Conselheiro Miguel Jorge Gomes de Oliveira

257

pediu o organograma da SES. Em regime de votação, a suspensão imediata da

258

indicação de assessoria do presidente do CES foi aprovada vinte votos a favor, um

259

voto contrário e uma abstenção. A reiteração da solicitação de contratação de

260

assessoria jurídica e contábil para o CES discutida em plenária e homologada pela

261

presidência foi aprovada com vinte e um votos a favor, nenhum contrário e uma

262

abstenção. Nada mais havendo a tratar, antes desejando Feliz Natal a todos, o

263

Conselheiro Mauricio Carlos Araujo Ribeiro encerrou os trabalhos às treze horas e oito
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minutos. Eu, Marcella Serpa dos Santos de Araújo, Assistente Técnico em

265

Desenvolvimento, lavrei a presente ata.

266
267

Flavio Campos da Silva

268

Secretário Executivo
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