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ATA DA 20ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS-2013
No quinto dia do mês de dezembro de 2013, às 14h, no Auditório do Conselho, na Avenida
Borges de Medeiros, 1501/20º andar, reuniu-se o Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de
pauta: 1°) Atas das 6ª, 12ª e 13ª Plenárias Ordinárias e Expedientes; 2°)Informes e Assuntos
Gerais; 3°) Relato de Comissões; 4°) Resolução Comissão DST/AIDS do CES/RS – Plano de
Ações e Metas – PAM-2012; 5°) Resolução Comissão de Saúde Mental do CES/RS- Alteração
do Regimento Interno; 6°) Conferência Saúde Trabalhador; 7°) Apresentação do Relatório de
Gestão – RAG – 2ºQuadrimestre de 2013 - SES/RS; 8°)Debates e Encaminhamentos.
Titulares: Zilá Cohen, Odil Gomes, Eni Bahia, Paulo Humberto, Alcides Pozzobon, Edson Nunes,
Célia Chaves, Cláudia Santos, Alfredo Gonçalves, Vera Leonardi, Jairo Tessari, Elemar Sand,
Ronaldo Bordin, Sônia Pinheiro, Jeisson Rex, Carlos Webber Suplentes: Paula Fortunato, Leonildo
Mariani, Kelly Mattos, Ana Maria Martins, Luiz Ferreira, Adão Zanandréa, Carlos Martins, Sandra
Helena da Silva, Aurélio Rocha, Miriam Kolinger, Luana Gheres, Cláudio Augustin, Sandra
Schmitt. 1°) Atas das 6ª, 12ª e 13ª Plenárias Ordinárias e Expedientes: A conselheira Célia
Chaves fala sobre a dúvida quanto ao nome de uma entidade nacional de enfermagem citada na 6ª
Plenária. A ata da 6ª Plenária foi aprovada por unanimidade. As atas da 12ª e 13ª Plenárias foram
aprovadas com uma abstenção cada uma. O presidente fala sobre o convite do Seminário “Um olhar
para a participação na Saúde” feito pelo GHC que ocorre no dia 12/12 das 8h e 30 min às 12h00min
no auditório do Hospítal Cristo Redentor e o prazo das inscrições será até o dia 05/12. O convite
feito pelo grupo “Coletivo Feminino Plural” para o seminário de lançamento da publicação “A
experiência de implantação de um centro de referência, Reflexões e Práticas e Caderno de crítica
feminista” que ocorre no dia 05/12 às 16h00min na Casa de Cultura Mário Quintana. O convite da
FEHOSUL para o curso de Sistematização da Assistência de Enfermagem que ocorre em Porto
Alegre no dia 14/12 das 8h30min às 20h30min na rua Corte Real n° 75, bairro Petrópolis.
2°)Informes e Assuntos Gerais: A conselheira Ana Maria sugeriu para a pauta da próxima reunião
do CES, a análise dos problemas que estão acontecendo no Hospital Conceição, como a suspensão
de cirurgias, a falta de medicamentos que eclodiram no dia 29/11 e foram amplamente divulgado
pela imprensa. Ela relata que na sexta-feira, dia 29/11, o diretor técnico orientou o cancelamento
das cirurgias eletivas por falta de materiais hospitalares. Ela critica a capacidade de gestão do
hospital, a possível criação de uma faculdade e ressalta a gravidade da situação no local. O
presidente analisa a possibilidade de o assunto entrar na pauta da reunião do dia 19/12. A
conselheira Eni Bahia reforça o que foi dito pela Conselheira Ana Maria dizendo a importância de
que o CES discuta o assunto enquanto instância do Controle Social. Ela pergunta se o CES está
ciente da qualidade do atendimento das fundações. Ela critica o modo de fiscalização e sugere uma
fiscalização mais criteriosa. O conselheiro Odil fala sobre os problemas do Hospital Conceição,
como a lotação e a falta de estrutura e a proposta de diálogo com o município de Porto Alegre que
não foi concretizada. Mirian Kolinger relatou sobre a ação conjunta dos conselhos profissionais da
Câmara da Saúde que ocorreu nos dias 26 e 27/11 em Santa Maria e a fiscalização preventiva em
várias entidades em conjunto com a Associação dos familiares de vítimas da boate Kiss. E a Câmara
da Saúde fará no dia 18 e 19 de janeiro, o Circuito de Saúde em Cidreira e Tramandaí. O
conselheiro Adão fala que o problema do Hospital Conceição é devido a administração dos
políticos. Em seguida, a conselheira Vera Leonardi ressalta o que foi dito pelo Conselheiro Odil a
respeito da situação no Hospital Conceição e fala sobre a apresentação do relatório da Comissão de
Fiscalização a ser marcada em uma reunião futura. A vice-presidente Célia fala sobre as atividades
da Comissão de Fiscalização e retoma o assunto sobre a situação do Hospital Conceição. Cláudio
Augustin conta sobre a sua participação em uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores de
Pelotas na qual foi discutido a EBSERH-Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e fala sobre a
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construção de um Hospital Universitário em Pelotas e a importância de que o CES discuta a adesão
desse a EBSERH. O presidente sugere a criação de um documento do CES para participar de
discussões futuras sobre o assunto. A conselheira Célia fala sobre a proposta de construção do
Hospital Universitário em Pelotas. Em seguida, ela fala sobre a política dos hospitais. O Secretário
Elemar Sand fala sobre o GT que trata dos hospitais de pequeno porte, e trata também dos hospitais
regionais. Jairo Tessari fala sobre a situação dos hospitais de pequeno porte e da comissão de
fiscalização, e sugere uma aproximação do CES com as comissões. Ronaldo Bordin fala sobre as
reformas da Constituição de 1988 e sugere um seminário que trate a solução do caso dos hospitais.
O presidente fala sobre a hipótese de um seminário que trate o assunto. O conselheiro Carlos
Martins fala sobre os trabalhos realizados em hospitais regionais. Ronaldo fala sobre o possível
plano de expansão que deveria acontecer se a cidade de Caxias do Sul tiver a população dobrada.
3°) Relato de Comissões: Márcia da Escola de Saúde Pública fala que na reunião do GT dos 20
anos do CES, foi definido que as publicações das conferências serão feitos com recursos do
Participa-SUS. E que essas publicações deverão sair com o logo do Estado. Vera Leonardi informa
que no dia 30/11 foi realizado em Caxias do Sul, O Grande Encontro de Saúde Mental Intersetorial,
no qual foram debatidas questões técnicas e políticas a respeito de duas comissões de saúde mental.
A proposta do CMS de Caxias do Sul é de realizar encontros nas 18 regionais da cidade para
recolher propostas dos usuários do SUS. O material recolhido será examinado pela comissão de
saúde mental regulamentada pelo CMS de Caxias do Sul. 4°) Resolução Comissão DST/AIDS do
CES/RS – Plano de Ações e Metas – PAM-2012: O presidente faz a leitura da Resolução
Comissão DST/AIDS do CES/RS – Plano de Ações e Metas – PAM-2012. O conselheiro Jairo
Tessari fala a respeito do cumprimento dos 100% de efetivação. Em seguida, Charão, coordenador
do DST, relembra que em outra plenária do CES, a Proposta de Resolução não havia entrado em um
consenso. Ele faz algumas ressalvas a respeito do último parágrafo da Resolução. O coordenador do
DST afirma que não houve unanimidade e que foi enviado um ofício ao CES expressando a baixa
presença nas reuniões da Comissão DST. A Resolução foi aprovada com dois votos contrários e
uma abstenção. 5°) Resolução Comissão de Saúde Mental do CES/RS- Alteração do Regimento
Interno: A conselheira Vera Leonardi explica o histórico do porquê da mudança do regimento. O
presidente faz a leitura do Regimento da Comissão. O conselheiro Carlos Martins fala sobre o
número de integrantes da comissão. A Resolução da Comissão de Saúde Mental foi aprovada por
unanimidade. 6°) Conferência Saúde Trabalhador: A vice-presidente Célia Chaves comenta que
a Conferência Nacional do Trabalhador será realizada em Novembro de 2014 e que a Conferência
Estadual terá que ocorrer até junho/2014. Ela afirma também que, antes da Conferência Estadual,
serão realizadas sete Conferências Macrorregionais. Em relação a Conferência Estadual, serão
divididas comissões de estrutura, divulgação, temática, relatoria, mobilização e acompanhamento.
Ela fala a respeito da eleição de delegados que representam entidades que atuem na área da saúde
do trabalhador e que não façam parte do CES. A vice-presidente contabiliza 500 a 600 delegados
vindos das Macrorregionais para o preenchimento das 48 vagas. O conselheiro Cláudio Augustin
contou sobre a reunião em Brasília que debateu a implantação da Política Nacional da Saúde do
Trabalhador. Ele fala sobre a reunião do dia 12/12 à tarde, convocando as centrais sindicais, os
sindicatos do Estado e as federações para comprometer essas entidades com a mobilização da
Conferência. Mário Reis fala que a CUT e a Federação da Alimentação já se colocaram à disposição
para participarem da comissão de mobilização. O presidente fala sobre a importância de que os
conselheiros se organizem para auxiliar na realização da Conferência. 7°) Apresentação do
Relatório de Gestão – RAG – 2º Quadrimestre de 2013 - SES/RS: A SES apresenta o Relatório
de Gestão Quadrimestral e convida todos para a audiência pública no dia 18/12 na qual o mesmo
será apresentado. E que qualquer dúvida ou questionamento deverá ser mandado por escrito para a
SES. Cristiane da SES explica que a construção do Relatório do 2° Quadrimestre respeita a
organização do Plano Estadual de Saúde. Ela afirma que foi destacado os pontos mais importantes
de cada área no quadrimestre. Cristiane diz que a SES esperou até outubro para que o Ministério
liberasse o módulo quadrimestral. Foram considerados a Resolução do Conselho Nacional,
Informações da Auditoria, Oferta e Produção de Serviços, Dados dos Serviços do CNS entre outros
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e os Indicadores passíveis de alteração quadrimestral. Ela explica que a produção ambulatorial de
maio a junho de 2013 teve uma média mensal de 13,8 milhões de procedimentos. Os gastos
financeiros do período de maio a julho de 2013 foram de 249 milhões com uma média mensal de
83,1milhões. As internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade tiveram média mensal de
63,8 mil internações, com internações de média complexidade representando 91% e as de alta
complexidade 9%. As internações de média complexidade representaram 64% do gasto e as de alta
36%. Os leitos de UTI regulados, 200 leitos de terapia intensiva com ocupação regulada pela central
de regulação hospitalar. Foi realizada a contratação de transportes medicalizado, terrestre e aéreo
por licitação pública. Houve uma ampliação dos recursos humanos na Central Estadual de
Regulação da Samu, duplicando o número de profissionais que atuam no local. A Política Estadual
de Transplantes têm focado as ações na estruturação, organização e procura de órgãos. A Central de
Transplantes iniciou no final de setembro, a realização de seis cursos de capacitação para
coordenação intra-hospitalar de transplantes. Cristiane relata que foi programada uma campanha
publicitária visando a diminuição das recusas familiares do Disk Doação. Em 2013, o Estado
ampliou o incentivo financeiro para a Estratégia da Saúde da Família, Estratégia e Saúde Bucal,
criou o incentivo PMAQ-RS e manteve o repasse aos municípios do incentivo referente a política
de incentivo estadual a qualificação da atenção básica. No indicador de proporção da cobertura
populacional estimada teve aumento da população coberta pela atenção básica no Estado. Foram
renovados os contratos de diversas instituições, uma parcela do valor total dos contratos refere-se a
incentivos destinados aos hospitais por serviços específicos fornecidos. Ela fala sobre a 34ª
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite com a meta de vacinar 601.135 crianças
entre 6 meses e menores de 5 anos de idade das quais 575.148 crianças foram vacinadas
correspondendo o percentual de 95,68%. No 2º quadrimestre foi observado um aumento da
atividade do vírus Influenza de acordo com a sazonalidade e com magnitude inferior em relação a
2012. Em relação a Dengue, foram notificados 330 casos suspeitos da doença e confirmados 53
casos de Dengue autóctones. Foram notificados no SINAM, 30.182 doenças e agravos, o
acumulado de 2013 até agosto totalizou 65.622 notificações.O caso mais frequente foi o
atendimento antirrábico humano. A Vigilância Sanitária fez 253 inspeções na Expointer em pontos
de comercializações de alimentos e barreiras sanitárias noturnas na qual foram inspecionados 280
veículos. Cristiane fala sobre projeto de trabalho conjunto com as vigilâncias epidemiológicas,
saúde do trabalhador e sanitária. O fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional do
CES na qual foram adquiridas e enviadas às 19 coordenadorias, 40 câmaras frias para o
condicionamento de medicamentos termolábeis. Foi realizado o diagnóstico da assistência
farmacêutica básica em 108 municípios. O número de atendimento e dispensações de solicitações
judiciais de medicamentos apresentou um crescimento de 74 mil em maio/2013 a 86 mil em
agosto/2013. Implantação do Programa Primeira Infância Melhor – PIM em parceria com o
Programa de Residência Integrada Multiprofissional e Saúde Mental Coletiva na UFRGS ocorrido
na Unidade Materna Infantil no presídio Madre Pelletier. Alexandre Nique fala a respeito dos gastos
dos recursos do Tesouro. A conselheira Célia explana sobre a separação dos quadros por
quadrimestre e das metas na apresentação da parte financeira. O conselheiro Jairo Tessari debate
sobre os transplantes e o transporte de órgãos apresentados no Relatório. Cláudio solicita que o
relatório que seja sintetizado para que possa ser analisado de maneira mais fácil e clara.O presidente
faz uma solicitação do Relatório sobre as metas iniciais e sobre o financiamento. Cristiane da SES
fala que para o 3° Quadrimestre será liberado o módulo quadrimestral e que as metas estão
registradas no Relatório. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CES/RS, Paulo Humberto
Gomes da Silva, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Gabriel Paccico de Freitas, lavrei a
presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 05 de
dezembro de 2013.
Paulo Humberto Gomes da Silva
Presidente do CES/RS

Célia Chaves
Vice Presidente do CES/RS
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Alfredo Gonçalves
Coordenador do CES/RS

Sônia Pinheiro
Coordenadora do CES/RS

Jairo Francisco Tessari
Coordenador do CES/RS

Elemar Sand
Coordenador do CES/RS

Carlos Alberto Ebeling Duarte
Coordenador do CES/RS

Odil Gonçalves Gomes
Coordenador do CES/RS

