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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/RS
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ATA DA 10 ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS-2014
No dia 24 do mês de julho 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 (9ª-Plen.Ord - 10/07/14) e Expedientes; 2)Informes e Assuntos Gerais; 3)Relato de
Comissões; 4)Proposta de Resolução – Referendar as propostas aprovadas na 3ª CEST/RS;
5)Apresentação do 1º quadrimestre do RAG 2014 – SES/RS; 6)RAG/2013 Relato do Grupo de
Estudo do CES/RS. Titulares: Luiz Alberto Pinheiro, Zilá Cohen, Carlos Alberto Duarte, Jairo
Tessari, Adão Zanandréa, Odil Gonçalves, Ana Maria Albernaz, Paulo Humberto, João de Deus
Pawlak, Camila Jacques, Stenio Rodrigues, Sônia Pinheiro, Ana Maria Valls, Célia Chaves, Vera
Leonardi, Ivete Dorneles, Ana Maria Martins, Cláudio Augustin, Alcides Pozzobon, Leila Ghizzoni
Suplentes: José Eduardo Bernhardt, Paula Fortunato, Aurélio Pereira, Miriam Kolinger, Ivarlete
França, Paulo Francisco Filho, Márcio Belloc, Jaime Berdias. 1)Ata (9ª-Plen.Ord - 10/07/14) e
Expedientes: Paulo inicia a plenária e, antes da discussão da pauta, avisa sobre a lista do ônibus
para Santana do Livramento. Haverá o ressarcimento das passagens. A ata da 9ª plenária foi
aprovada com 1 abstenção. Nos expedientes, a nota de repúdio do Conselho Municipal de Alvorada
sobre o método de escolha da delegada para a etapa estadual. O Sindicato dos Farmacêuticos do
Estado está promovendo uma oficina sobre os 10 anos da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica nos dias 14 e 15 de agosto no Hotel Continental. A inscrição é feita através do site da
Escola Nacional dos Farmacêuticos. O convite do 5º encontro de conselhos municipais da região
metropolitana que será realizado em Taquara das 09:00h às 15:15h do dia 26 de julho. No dia 6 de
agosto na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizará um audiência
pública na sala João Neves da Fontoura localizada no 3º andar do Palácio Farroupilha com a
apresentação do quadrimestre do RAG às 09:00h. O convite para o 6º Seminário Estadual da
Semana Mundial da Amamentação e o 1º Seminário de Estratégia Alimenta e Amamenta Brasil das
8:00h às 17:00h no auditório do Ministério Público Estadual na rua Aureliano Figueiredo Pinto nº
80 que acontecerá no dia 7 de agosto. Paulo lembra que no dia 7 de agosto será o seminário da CGU
em que haverá uma plenária extraordinária pela manhã e uma ordinária à tarde no auditório do
CAFF com a mesa de abertura às 8h00h. A inscrição será até o dia 31/07. Há 124 inscritos até o
momento e a capacidade do auditório é para 200 pessoas. 2)Informes e Assuntos Gerais: Ana Valls
fala que encaminhou para todos os conselheiros em que etapa de avaliação da proposta de código
sanitário está as discussões na Assembleia. A proposta com as devidas avaliações foi encaminhada
por e-mail. Haverá mais duas reuniões, nos dias 6 e 20 de agosto, que definirão a proposta. O
projeto de lei sobre as antenas de telefonia celular foi encaminhado para a presidência da câmara de
vereadores que não citou sobre o recebimento e um vereador fez a leitura do projeto. O projeto foi
aprovado na câmara por maioria e será sancionado pelo prefeito. Foram arrecadadas assinaturas que
foram encaminhadas ao Ministério Público para esclarecer a forma de condução deste projeto de lei
e os interesses envolvidos. Durante a coleta de assinaturas, houve relatos de moradores de Porto
Alegre sobre a tentativa de venda de imóveis tendo em vista sintomas de adoecimento relacionados
com a proximidade de torres de telefonia. Ela fala sobre a falta de acompanhamento
epidemiológico. Os pedidos de análise foram feitos ao Ministério Público Estadual. Odil Gomes
fala a notícia no jornal de Canoas, O Timoneiro, sobre uma ação que está promovendo o Procurador
da República junto com o Ministério Público Federal e Estadual na busca para fazer com que a
prefeitura de Canoas reassuma as obrigações de realizar o agendamento através das unidades
básicas de saúde e não através de tele agendamento. Ele reclama da situação da empresa que realiza
os tele agendamentos. Carlos Duarte fala sobre o Plano Nacional de Participação Social debatido
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pelo Conselho Nacional e sobre a dificuldade do debate na Câmara. Ele fala da necessidade de
ampliação dessa política e dos conselhos. Carlos sugere a discussão deste decreto pelos conselhos
estaduais e o posicionamento desses em relação ao Plano Estadual. Sobre a 15ª Conferência
Nacional de Saúde, que ocorrerá no final do ano que vem, mas a intenção é que seja antecipada,
para que os relatórios das conferências estaduais possam intervir na construção do PPA e do Plano
Nacional de Saúde. Ele avisa sobre a próxima reunião do Conselho Nacional no dia 6 e 7 de agosto
e será transmitida ao vivo no site do Conselho Nacional. Ana Maria, do Sindicato Médico, fala
sobre a denúncia da superlotação da UPA da zona norte recorrente por falta de médicos. Ela relata
sobre o tumulto que ocorreu no local devido à falta de profissionais. Stenio sugere o convite ao
Ministério da Saúde para fazer uma discussão do impacto do Mais Médicos no país. Sobre o
decreto, ele fala da necessidade de reflexão sobre isto. Ele retoma o assunto da epidemia de AIDS
discutido na plenária anterior. Ivete Dorneles fala sobre a ação fiscalizatória de fornecimento de
selos de qualidade para estabelecimentos de alimentação. Ivarlete relata sobre as capacitações do
CES e sobre a sua ida a Ronda Alta. Sobre o Mais Médicos, ela fala que os conselheiros municipais
possuem uma boa visão do programa e que houve melhora na qualidade no atendimento. Ela
ressalva a fala de Stenio e sugere a retomada da participação da sociedade nas ações do Estado.
João de Deus relata sobre a sua participação na conferência municipal de Encruzilhada do Sul no
dia 14/07, na qual participou da mesa de abertura. Ele fala sobre a situação “enfraquecida” dos
conselhos municipais de saúde no interior do Estado. João retoma a denúncia feita por Ana Maria e
recorda a sua própria experiência em uma UPA, com falta de médicos, tendo que recorrer ao serviço
privado. Paulo Humberto afirma que o Hospital da Restinga estaria sob gestão do Estado. Ele fala
sobre a situação do hospital, como a falta de médicos, de regulação entre outros. Márcio fala sobre a
administração e a construção do Hospital da Restinga. Ele fala que além do Governo Federal,
Municipal e Estadual, moradores do bairro participam do comitê gestor do hospital. Márcio diz que
está aberto um edital de contratação para o Hospital da Restinga. 3)Relato de Comissões: Vera
Leonardi fala sobre o acompanhamento da avaliação do SAMU no Estado. Ela avisa aos
conselheiros que não encaminharam a avaliação da sua região para o CES, que o prazo de entrega
foi prorrogado para o dia 4 de agosto. Vera reitera sobre o interesse em marcar uma apresentação
dos dados em uma próxima plenária. Ela reitera para que os conselheiros entreguem o material até o
dia 4 para poder ser enquadrado na apresentação. Odil Gomes fala da dificuldade dos conselhos
municipais de dar o seu próprio pronunciamento. João de Deus relata sobre a sua ida a reunião do
Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre que discutiu o assunto do SAMU. Na reunião foi
combinada a vinda do Conselho Municipal a comissão de fiscalização para prestar informações
sobre o processo realizado pela Coordenadoria Estadual do SAMU, mas o conselho não
compareceu ao encontro. Ele relata que o secretário Casartelli não recebeu convite. João alerta que
as distritais de Porto Alegre avaliarão o Conselho Municipal de Porto Alegre para haver uma análise
final. 4)Proposta de Resolução – Referendar as propostas aprovadas na 3ª CEST/RS: Paulo
Humberto afirma que foi encaminhada a proposta pela segunda vez com as devidas correções. Ele
fala da importância do referendo às propostas pelo CES. O conselheiro Carlos Duarte fala que há
duas ou três propostas repetidas e siglas que não estão por extenso. João de Deus comunica que são
8 conselheiros na comissão de fiscalização. Paulo faz a leitura da proposta de resolução. Carlos
Duarte elogia a CEST. O presidente inicia o processo de votação. A resolução foi aprovada por
unanimidade. 5)Apresentação do 1º quadrimestre do RAG 2014 – SES/RS: Paulo lembra que no
dia 6/08, o Governo Estadual estará apresentando o RAG 2014 na Assembleia às 09:00h. Gabriel e
Cristiane fazem a apresentação do 1º Quadrimestre do RAG. Cláudio Augustin afirma que leu o
relatório e não gostou. Ele relata que os dados não possuem série histórica tornando a leitura
confusa e difícil. O conselheiro Stenio fala da apresentação dos relatórios das auditorias do
DENASUS no último quadrimestre, no dia 21 de agosto. Carlos Duarte fala sobre os possíveis
problemas na execução das políticas de saúde. Paulo Humberto sugere que seja clarificado o que
está consolidado como gasto em saúde. Ele afirma que não há transparência por parte do Governo.
Ele pede que no próximo relatório quadrimestral esteja explicitado o que é saúde, o que é regime
próprio de previdência inativo. O presidente diz que o relatório já foi enviado aos conselheiros e
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que esses façam as próprias considerações. Cláudio Augustin fala que não consegue ver o relatório
da forma como foi apresentado. Ele diz que não sabe quanto foi gasto no ano passado, para analisar
se aquilo está dentro do que foi previsto. Odil Gonçalves fala do esforço dos técnicos da SES e da
diferença do técnico para a área política. Márcio Belloc lembra que esse é o primeiro relatório
quadrimestral que o grupo fez. 6)RAG/2013 Relato do Grupo de Estudo do CES/RS: Cláudio
Augustin, Ana Maria Martins e Vera Leonardi apresentam os relatos. Ana Valls fala sobre as metas
das Práticas Integrativas e Complementares. Cláudio discorre sobre a reforma do SUS e sobre a
ameaça de privatização do sistema. Ana Valls fala sobre as dúvidas na leitura do relatório
apresentado pela ASTEPLAN. Ela questiona sobre os 28% dos municípios nas Práticas Integrativas
e Complementares. Nada mais havendo a tratar, Jairo Francisco Tessari, Coordenador 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, 24 de julho de 2014.
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