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ABERTURA – Ao sexto dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no Centro de
Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, 5.001 Flores, às nove horas o primeiro Secretário da Mesa Diretora Rui Guilherme Neves de
Souza cumprimentou os presentes e realizou a primeira chamada conforme o Regimento
Interno do CES/AM e não havendo quórum aguardou o horário para a segunda chamada. As
nove horas e trinta minutos fez a segunda chamada e não havendo quórum novamente
agradeceu a presença dos oito guerreiros nobres conselheiros que estão presentes mais
nós não temos quórum para darmos prosseguimentos na nossa reunião plenária que seria a
306ª (TRICENTÉSIMA SEXTA) Reunião e 245ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA
QUINTA) Ordinária do Conselho Estadual de Saúde. Na oportunidade passou a palavra
para a conselheira e 2ª secretária da Mesa Diretora Cecília Leite Motta de Oliveira: um
pequeno informe já que ela faz parte da saúde da presença de ilustres amigos aqui
presentes. Conselheira Cecília leite Motta de Oliveira, bom dia senhores conselheiros,
alunos da Nilton Lins é um prazer enorme por que já fui professora da Nilton Lins também,
parabéns a professora Cintia Costa, Adriana Dantas pela iniciativa de envolver os colegas
dentro CES/AM porque isso é muito importante para o Controle Social, gostaria que também
trouxessem outras áreas como a farmácia, medicina, odontologia que é importante a
presença de todos aqui, quero agradecer mais uma vez todos os conselheiros que tiveram a
vontade de estar aqui embora não tenhamos quórum. Conselheiro Rui Guilherme Neves de
Souza: obrigado nobre colega conselheira Cecília Leite representante do Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado do Amazonas e demais conselheiros que também fazem parte
dessa luta do sindicalismo da saúde do nosso Estado. Já sabemos de antemão que será
elaborada uma ata constando que não houve quórum e por isso não aconteceu nossa
reunião, mais a partir desse momento vamos ter alguns informes de alguns conselheiros é
uma questão de respeito com esses conselheiros que aqui estão e tomarmos algumas
decisões da nossa minuta de lei que está em trâmite por esses nobres conselheiros que tem
lutado para que se reorganize o Conselho Estadual e nesse período do mês de fevereiro eu
estive ausente para resolver umas questões sindicais no Estado do Pará, alguns
conselheiros também estiveram ausentes por estarem na Conferência de Vigilância em
Saúde, outros por problema de doenças não puderam estar presentes, então todos esses
problemas nós tivemos um pequeno atraso na data que seria previsto para fecharmos a
nossa minuta de lei para tanto quem esteve a frente nesses dias que eu não estava presente
foi a conselheira Cecília Motta e o conselheiro Gilson Apurinã e houve alguns avanços mais
ainda estamos com um pouco atraso em virtude dessa situação alguns conselheiros querem
fazer propostas de como nós vamos continuar esse andamento e aí levar esses
encaminhamentos a Mesa Diretora deliberar ou não esses encaminhamentos, todo o
trâmite legal, vamos fazer de acordo com o que for definido nesse momento de conversa
entre conselheiros por que não houve reunião. Conselheiro Gilson Apurinã Peixoto da
Silva: Bom dia a todos e todas, ao desses últimos nós nos debruçamos em cima do trabalho
da minuta de lei de criação do CES/AM, e nos últimos dias mais recentes tivemos algumas
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dificuldades no que diz respeito a participação de alguns conselheiros que foram para
Brasília para a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde outros com problemas de
saúde, então tivemos um atraso não conseguimos concluir o trabalho para apresentar hoje,
ressaltando que a pauta era exatamente esse trabalho, então não teríamos um produto para
discutir hoje mesmo que nós não tenhamos esgotado nosso prazo que é até o dia 08.03
depois de amanhã não daria tempo para concluir, gostaria colocar uma sugestão para levar
para a Mesa Diretora é que nós fizéssemos uma reunião extraordinária no dia 20.03.2018 e
aí já traríamos um trabalho concluso, e nessa extraordinária tiraria uma proposta de primeira
reunião para trabalhar a questão do Regimento propriamente dito que é o cronograma que
nós temos, zerava essa pendencia acredito que até o dia dezenove conseguimos concluir
por que falta pouco e aí no dia vinte já trazemos o material concluso para discussão e
deliberação dos conselheiros, infelizmente precisamos correr por que nós aprovamos uma
proposta que cada etapa da proposta aprovada tem prazo, são vinte dias cada uma das três
então nos temos um total de sessenta dias e se não tomarmos esse caminho vamos atrasar
as outras duas e aí toda proposta que foi aprovada no processo de execução dessa
reorganização destruída, gostaria de deixar essa proposta para ser levada para discutir com
o presidente e se chegarem a um entendimento que a nossa proposta é valida, aí nós
avançamos no trabalho que estamos fazendo e aproveitando a presença dos conselheiros
que estão aqui que nós nos reunimos amanhã para dar continuidade aos trabalhos de
atualização da minuta de lei, quanto ao local a Ana Eli tem um entendimento com o
conselheiro Silvano Fonseca quanto a um espaço no Núcleo do Ministério da Saúde às nove
da manhã, obrigado. Se nós conseguirmos aprovar a realização dessa extraordinária no dia
vinte, destravamos a pauta do CES/AM para outros assuntos, por que como janeiro não
houve quórum automaticamente passou para este mês que é referente a fevereiro e não deu
quórum de novo e aí tranca a pauta novamente com o mesmo tema, com essa
extraordinária do dia vinte liberamos a pauta do colegiado para outros assuntos.
Conselheiro Rui Guilherme Neves de Souza: Só quero mais uma vez registrar a presença
dos alunos da Nilton Lins e dizer a vocês formandos da enfermagem que eu tenho o prazer
acho que aqui ainda existe o conselheiro que foi um dos primeiro a aprovar o curso de
enfermagem da Nilton Lins dentro do colegiado, hoje eu me sinto orgulhoso de tê-los aqui
presente conosco, agradecer aos nobres colegas conselheiros que estiveram aqui conosco,
o encaminhamento vai posto para a Mesa Diretora de acordo com a minuta e os demais
será feito apenas um documento externando dos conselheiros que aqui passaram por que
não houve a reunião ordinária e reiterar quinta-feira no núcleo do Ministério da Saúde na
Djalma Batista a reunião da minuta, muito obrigado a todos um bom dia e que Deus abençoe
a todos. Conselheiros Titulares presentes: Ana Selma Rodrigues Pinheiro, Cecilia Leite
Motta de Oliveira, Rui Guilherme Neves de Souza, Isaac Gomes Benayon e Roberto de
Assis Rodrigues. Conselheiros Suplentes: Silvano de Souza Fonseca, Judas Tadeu
Jerônimo de Almeida, Gilson Apurinã Peixoto da Silva e Alberto Jorge Rodrigues da
Silv. Ausências Justificadas: Heliana Nunes Feijó Leite, Ana Karla Pimenta de Almeida e
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Luana Kelly Lima Santana. A presente Ata foi elaborada pela Técnica Maria Francinete
Rebelo Lobão e revisada pela Secretária Executiva do Conselho Estadual de Saúde do
Amazonas, Ana Eli de Vasconcelos Guimarães, que após aprovação da Plenária do
CES/AM e assinada pelos responsáveis por sua elaboração, será arquivada na Secretaria
Executiva do Conselho, para fins documentais, à disposição dos interessados. Manaus, 06
de março de dois mil e dezoito.

Maria Francinete Rebelo Lobão
Técnica do CES/AM

Ana Eli de Vasconcelos Guimarães
Secretária Executiva do CES/AM
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