ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 15ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia quatorze de setembro de 2017, às 13h30min, no Auditório do Conselho, na Avenida Borges
de Medeiros, 1501/9º andar, reuniu-se o Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1º)
Inscrições de Assuntos Geral; 2º) Aprovação da ata da 14ª Plenária de 2017; 3º) Informes e
expedientes; 4º) RAG 2016; 5º) PAS 2016; 6º) 1ª CVS/RS; 7º) Assuntos Gerais. Titulares:
Camila Giuliani, Elpídio Borba, Denize Cruz, Camila Jacques, Fabiana Silva, Mara Soeiro, Alfredo
Gonçalves, Itamar Santos, Ana Maria Valls, Lotário Schlindwein, Jairo Tessari, João de Deus
Pawlak, Adão Zanandréa, Leila Ghizzoni, Helena Ransolin, Eni Bahia, Aglaé Silva, Sheila Vilas
Boas, Magda Assis, Carlos Martins. Bruno Naudorf, Elizandra Ferronato. Suplentes: Mara Portal,
Denilson Aguiar, Melissa Dorneles, Sandra Schmitt, Károl Cabral, Barbara Pires, Roberta Silva,
Rebel Machado. Itamar Santos inicia a plenária dando as boas-vindas aos presentes e abre inscrição
para assuntos gerais. Posteriormente passa-se para o ponto da aprovação da ata da 14ª plenária,
onde é aprovada com 7 abstenções. Não tendo informes e nem expedientes, passa-se para o próximo
ponto de pauta. Antes do debate sobre o RAG, Itamar abre para o relato de comissões, pois Elpídio
Borba solicita para apresentar o relatório da fiscalização em Santa Maria, porém resolve deixar para
a próxima plenária. João de Deus pede para falar sobre as representações do CES e que ficou
surpreso que não é mais o representante no Conselho Gestor do GHC Conceição e entende que
devemos ocupar esses espaços. Após algumas discussões, foi decidido que na próxima plenária será
pautada a participação do CES nos Conselhos Gestores. Antes do RAG e da PAS, antecipa-se o
ponto sobre a Conferência de Vigilância em Saúde – CVS/RS. Camila Jacques informa que já
encerrou o prazo das conferências municipais, que estão abertas as inscrições para os delegados
membros do CES e eleitos pelo CES e convidados e que há em torno de 144 conferências
municipais realizadas. Informa que o processo do local e demais encaminhamentos ainda estão
tramitando na SES. Ana Valls relata que estão ajustando com os municípios, pois existem alguns
problemas como a baixa participação de usuários, limitando assim a participação dos outros. Sandra
Schmitt relembra que estamos sem o sisconferência por problemas no MS, mas que estão
trabalhando no plano B, que já foi usado em outras conferências quando não tem internet. Informa
que nos dias 4 e 5 de outubro haverá um treinamento no DATASUS, que agora se chama TI, para os
que quiserem ser relatores. Também informa que irá capacitar uma pessoa do CES para auxiliar os
conselheiros que tiverem dificuldades nas suas inscrições para a CVS/RS. João de Deus faz o relato
da sua participação na Conferência de Canoas, informando que chegou e os portões estavam
trancados. Colocou que estava como representante do CES e isso criou um problema e acabou indo
embora e quer saber se estará OK a sua participação como delegado na etapa estadual. Ana Valls
informa que Canoas ainda não enviou os dados e que será analisado quando chegarem as
informações do município. Carlos Corrêa Martins questiona que o regimento é muito rígido e que
deve ser alterado e solicita pauta para discutirmos os regimentos. Itamar responde que esse ponto já
foi amplamente discutido e que o regimento foi aprovado em plenária. Carlos Corrêa Martins
complementa dizendo que devemos pautar essa discussão sobre os regimentos para as próximas
conferências. Fabiana solicita uma pauta sobre a reforma antimanicomial. Itamar informa sobre a
programação das oficinas de formação para conselheiros feitas pela CEPICS e que as próximas
datas são 21/09, 26/10, 23/11 e 21/12. Fabiana coloca que a comissão de saúde mental também se
reúne nas quintas feiras e que essas oficinas estão prejudicando as reuniões da comissão. Itamar
coloca que isso já passou pela plenária e foram aprovadas essas datas. Informa que será enviado
para todos os conselheiros o cronograma dessas atividades. Helena Ransolin relembra que isso já
passou pela plenária e que a primeira oficina foi em 29/06 e que foi muito produtiva. Cláudio coloca
que temos uma pauta grande e que isso já é matéria vencida. Informa que foi discutido na mesa os
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dados da Resolução sobre o RAG 2016 e que iremos corrigir algumas informações sobre valores
financeiros. Cláudio relembra que foi solicitado para as comissões discutirem e trazerem as
contribuições sobre a PAS 2018, mas que não chegou nada e que amanhã o orçamento irá para a
Assembleia Legislativa do Estado e que deveríamos ter discutido isso, visto que foi a primeira vez
que a SES enviou antes o documento para o CES, com muito esforço. Károl faz um relato da análise
que fizeram na comissão de saúde mental e verificaram que a saúde mental está estagnada, não
tendo avanços e sim alguns retrocessos na política de saúde mental, como o aumento das vagas nas
comunidades terapêuticas. Solicitaram informações para o coordenador da saúde mental da SES e
aguardam respostas. Aglaé coloca que não tem conhecimento desse documento e solicita para a
mesa diretora do CES. Itamar informa sobre o documento encaminhado para a SES para que possa
ser localizado e Aglaé informa que responderão quando receberem o documento. Aglaé informa
dados da SES e que a habilitação de alguns serviços depende do governo federal e não do Estado e
que havia uma política de não habilitar desde meados de 2014, o que só foi regularizado este ano
e que se informará sobre alguns dados apresentados. Károl informa que tem que haver vontade
política e que essa coordenação estadual de saúde mental não trabalha nessa linha. Aglaé colocou a
visão da SES sobre essas questões. Cláudio sugere que a gente faça a discussão meta por meta e
demostra muita preocupação com a atenção básica que corresponde a primeira meta. Faz-se uma
discussão sobre alguns itens da PAS. Rebel Machado, da SES, faz algumas colocações sobre a falta
de recursos do Governo Federal para a Atenção Básica e que reconhecem a importância dessa
política e a Atenção Básica como ordenadora do sistema. A discussão segue meta por meta. Às
15:50 verifica-se um esvaziamento da plenária e Cláudio questiona se devemos continuar discutindo
meta por meta. Complementa que o orçamento irá amanhã para a Assembleia e que não temos
muito como mudar. Sugere que façamos um documento apontando algumas alterações que estão
ocorrendo. Sugere montar uma comissão para elaborar o texto com sugestões e uma resolução sobre
a PAS e o orçamento para pautarmos na próxima plenária. Fica decidido que essa comissão irá se
reunir na próxima quinta-feira, das 9 às 12h, no CES e assim se estruturará essa comissão. Passa-se
para o ponto de pauta de assuntos gerais. Débora, da Abrale, divulga um Congresso e irá repassar o
convite para o CES encaminhar para todos. Kaáol também divulga o 13º Congresso da Rede Unida
que ocorrerá em 2018 e irá encaminhar para o CES divulgar. Lotário traz para debate um estudo
sobre um defensivo que seria natural e foi elaborado pela Fiocruz e que tem alguns pontos
positivos. Também relata sobre uma audiência pública que tratará sobre esse tema e enviará para o
CES divulgar. Adão se manifesta sobre a dificuldade de entrar no prédio e Itamar se compromete a
verificar a situação. Camila da UFRGS faz dois convites e encaminhará ao CES para divulgação,
um sobre aborto e outro sobre alimentação que ocorrerá na feira do Bomfim. Alfredo faz uma
denúncia sobre o parecer que foi aprovado no Senado que permitirá a demissão dos servidores
públicos. Também repassará para o CES divulgar um documento sobre a reforma da previdência.
Itamar complementa informando que há dois abaixo assinados sobre o tema e que será repassado a
todos por e-mail. Nada mais havendo tratar, Cláudio encerra a plenária. Eu, Camila Jacques, lavrei a
presente ata, complementada por Valdirene Corrêa que, após leitura e aprovação, será assinada pela
Mesa Diretora. Porto Alegre, 14 de setembro de 2017.
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