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O Presidente do CONGE – Aloísio Carvalho (CGE) iniciou os trabalhos desejando boas
vindas a todos os Conselheiros. Registrou a participação da representante da SESA, Dra.
Tereza Neuman, e, em seguida passou a palavra ao Cons. Olavo para apresentar a pauta,
que iniciou, justificando a ausência do 3º membro representante dos servidores, Sra.
Jeruza Feitosa, considerando o seu pedido de renuncia do cargo de Conselheiro, em
janeiro/2022, esclareceu que desde então vem realizando tratativas junto às entidades
sindicais no sentido de indicarem o novo representante, mas, ainda permanece
aguardando referida indicação da base sindical. Em seguida informou que a pauta
prioritária é a eleição do novo presidente do Conselho de Gestão do Issec –
CONGE/ISSEC, em virtude do término do mandato de Presidente, e retornou a palavra
ao Presidente Aloísio para conduzir os trabalhos. O Pres. Aloísio esclareceu que assumiu
a presidência do CONGE em 2019, por indicação do Sec. Mauro Filho (SEPLAG), e,
cumpriu suas funções até então, buscando o melhor para que o ISSEC, através do
CONGE, pudesse ser a referência, o que é hoje, que muito o envaidece. Quanto a missão
institucional que é oferecer assistência à saúde aos servidores, salientou o
reconhecimento da gestão do Issec, por parte dos servidores/usuários como, atualmente,
um ambiente de solução. Destacou ainda, a excelência na execução da Gestão do ISSEC,
realizada por sua Diretoria Executiva, tendo à frente o Cons. Olavo Peixoto, ato contínuo,
iniciou o processo de eleição, com a indicação do Conselheiro Ronaldo Borges para a
presidência do Colegiado, que resultou na unanimidade dos votos favoráveis dos
Conselheiros presentes. O novo Presidente, Secretário Ronaldo Borges (SEPLAG),
agradeceu ao Conselheiro Aloísio a indicação de seu nome, como também aos demais
membros pelo resultado da eleição. O Conselheiro Aloísio Carvalho levantou uma
questão de ordem, sobre a composição do Grupo de Trabalho (GT), fato amplamente
discutido na última reunião deste CONGE, para a elaboração do novo edital de licitação,
com intuito de viabilizar a contratação de Empresa Especializada em Serviços de
Consultoria e Assessoria Operacional ao Programa de Saúde do ISSEC. O Presidente
Ronaldo Borges informou que estava ultimando a portaria referente a composição dos
membros do GT para publicação em Diário Oficial do Estado. Registrando que, o GT será
presidido pelo Secretário Executivo de Gestão Adriano Sarquis (SEPLAG), com Técnicos
da SEPLAG, CGE, ISSEC e representante do CONGE. A representante da SESA, Dra.
Tereza Neuman, afirmou perante o Colegiado que será a efetiva substituta do Secretário
da Saúde no CONGE. Os Conselheiros Patrícia Facó e Helano Maia registraram a
competência e o compromisso do Conselheiro Aloísio, quando presidente do CONGE.
Nada mais havendo a se tratar, e como nenhum dos presentes fez uso da palavra foram
encerrados os trabalhos. ASSINATURAS: Presidente do CONGE: Ronaldo Lima Moreira
Borges; Conselheiros: Aloísio Barbosa de Carvalho Neto, José Olavo Peixoto Filho, José
Helano Maia, Patrícia Emília Gomes, e, Tereza Neuman Bessa Aragão (representante - SESA).


