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ATA DA 2 ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS - 2014
No dia treze do mês de março de 2014, 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) Ata da 1ª Plen. Ord./2014 e Expedientes; 2) Informes e Assuntos Gerais; 3) Relatos
de Comissões; 4) Alteração da Resolução 12/2013 do calendário, das datas e municípios-sede
das Conferências Macrorregionais de Saúde do Trabalhador e Resolução 13/2013 – Regimento
Interno da 3ª CEST/RS; 5) 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
do RS – 3ª CEST/RS; 6) Hospitais 100% SUS. Titulares: Odil Gonçalves, Ivete Dornelles, Paulo
Humberto Gomes da Silva, Ana Maria Valls, Cláudia Santos, Sônia Pinheiro, Adão Zanandréa, Eni
Bahia, Leonildo Mariani, Sandra Leon, Camila Jacques, João de Deus, Vera Leonardi, Leila
Ghizzoni, Alcides Pozzobon, Jairo Tessari, Alfredo Gonçalves, Juliana Wingert, Carlos Airton
Weber, Ana Maria Albernaz. Suplentes: José Eduardo Bernhardt, Miriam Kollinger, Carmem
Pertille, Cláudio Augustin, Sandra Helena Silva, Ivarlete França, Luiz Augusto Ferreira, Paula
Fortunato, Jeisson Rex, Jaime Berdias, Carlos Martins, Sandra Schmitt, Joel Mancia. 1) Ata da 1ª
Plen. Ord./2014 e Expedientes: A ata da 1ª Plenária Ordinária do CES/RS foi aprovada com 2
abstenções. O presidente fala sobre o GT da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa que
discutirá o Código Estadual de Vigilância em Saúde e do convite encaminhado ao CES para
participar deste grupo. As datas do evento são 12 e 26 de março, 9 e 23 de abril, 7 e 21 de maio. Os
horários das reuniões serão das 13h às 17h. Ele reitera sobre a participação permanente de algum
conselheiro nas atividades. Ana Valls se candidata como representante do CES na Comissão. A
Secretaria Estadual de Saúde - SES está solicitando que o CES crie, com brevidade, a comissão do
orçamento para avaliar mensalmente a evolução do orçamento da SES e Paulo Humberto pede que
os conselheiros acompanhem a situação. Em seguida, Paulo fala do convite do Núcleo Estadual do
Ministério da Saúde - MS para a oficina do Projeto de Expansão do Capital Nacional de Saúde, que
ocorrerá a partir do dia 18 de março, no auditório do MS na Borges de Medeiros 533 no 12° andar.
O evento ocorrerá todos os dias das 9h às 18h. O presidente explana sobre comunicado repentino do
Governo sobre o repasse de mais de 250 milhões de reais para hospitais filantrópicos. Paulo
Humberto e Odil Gonçalves foram intimados pelo Ministério Público - MP de Canoas para
participarem sobre o caso do tele-agendamento das empresas que ocorrerá no dia 25 de março. No
dia 10 de abril, o CES promoverá a festa de 20 anos da lei de criação do CES. A confraternização
ocorrerá no auditório do CAFF. 2) Informes e Assuntos Gerais: O conselheiro Odil fala sobre a
sua ida ao Hospital de Taquari, na qual ficou surpreendido com a quantidade de municípios da
região que estavam sendo atendidos naquele local e reclama sobre o desperdício de verba pública.
Irvalete França fala sobre o Dia Mundial da Saúde e sobre a véspera, na qual o CES e a SES
promoverão um evento de saúde na Redenção. Eni Bahia fala a respeito do dinheiro que foi
repassado aos hospitais filantrópicos e pede que o Controle Social acompanhe a situação e os
critérios considerados. Ela discute sobre a Saúde Bucal e pede que seja feito mais investimentos na
área. A conselheira fala também sobre a vacina que está sendo aplicada em meninas de 11 a 13
anos. Luis Mariani da FAMURS apresenta-se como presidente do Conselho Estadual de Pessoas
Idosas e fala sobre a necessidade de reestruturação do decreto do Conselho Estadual de Pessoas
Idosas. Ele convida os conselheiros para participarem daquele Conselho e colaborar com a
iniciativa. Sandra Leon indaga sobre a questão da autorização dos pais na aplicação das vacinas em
meninas adolescentes. Sandra Helena fala sobre os 25 anos do GAPA e das dificuldades na
administração da ONG. O presidente fala sobre a emenda 29 e sobre o cumprimento dos mínimos
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adicionais pelo CES. A secretária adjunta Rosângela responde as questões sobre as vacinas, os
transplantes de córneas, a situação das cidades do Vale de Taquari e afirma que será feita uma
possível plenária para discutir o caso. Ela ressalva a importância de um maior investimento na área
de saúde bucal. O presidente sugere junto aos conselheiros, a troca da pauta de relatos de comissões
pela leitura da alteração da resolução 12 e 13/2013. 3)Alteração da Resolução 12/2013 do
calendário: Paulo Humberto faz a leitura da Proposta de Resolução. Ele ressalva que o n° de vagas
para a Conferência Macrometropolitana é limitado. Cláudio Augustin fala sobre os erros de
digitação na Resolução, a retificação do período de entrega do relatório e mudanças de conteúdo.
Outra questão levantada pelo conselheiro foi o problema com a relatoria, sobre a hospedagem dos
integrantes. Ana Valls indaga sobre as questões do art. 25 e sugere a troca da “chapa” para uma
“relação de delegados” com uma lista a ser votada. Ela fala também sobre a forma como está escrito
no artigo que trata do número de residentes da cidade sede para a composição da conferência.
Sugere uma forma melhor na redação. A resolução foi aprovada por unanimidade. 4) Relatos de
Comissões: Vera Leonardi fala sobre a fiscalização da Comissão de Saúde Mental no Hospital
Nova Petrópolis. Ela indaga a questão sobre o usuário da saúde mental que entra por um sofrimento
psíquico.O presidente fala sobre a liberação de R$508 milhões para a ampliação do Hospital de
Clínicas e sobre a vaga do Controle Social no Conselho Gestor do Hospital. Vera Leonardi fala
sobre a dificuldade de comunicação com o Conselho Gestor. Odil Gomes fala sobre o não
cumprimento da ordem pelos conselhos municipais e sobre a falta de conselhos municipais em
algumas cidades. Mariani fala sobre a dificuldade de visualizar a marca do SUS nas Portarias dos
municípios. Jeisson Rex explana sobre a capacitação tanto dos conselheiros municipais quanto dos
gestores, sobre a apresentação dos relatórios de gestão dos municípios. O presidente fala sobre os
atos contrários cometidos pelos conselhos municipais quanto à legislação. Ele fala também dos
projetos da saúde que estão na Assembleia e que deveriam ser discutidos pelo CES. Paulo
Humberto fala da denúncia feita ao CES sobre as frequências dos conselheiros e da pressão do MP
sobre a lista de presença. Eni Bahia fala sobre a data para a entrega dos ofícios com os nomes. O
presidente pergunta se algum conselheiro possui dúvida a respeito da CEST. Ele avisa aos
conselheiros não inscritos que as vagas são limitadas. Jairo Tessari da Comissão de Divulgação das
Conferências Macrorregionais convida os conselheiros, que tiverem condições de divulgar, para
participarem da divulgação nos órgãos de imprensa. O presidente fala da forma de divulgação da
FETAG no interior do Estado. Paulo afirma que o ponto de pauta Hospitais 100% SUS ficará para
uma plenária próxima. Odil anuncia que o Hospital de Canoas atenderá somente pelo SUS. Nada
mais havendo a tratar, Paulo Humberto Gomes da Silva, presidente do CES/RS, deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Gabriel Paccico, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será
assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 13 de março de 2014.
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