ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No vinte e quadro de maio de 2018, às 13h30min, no Auditório do Conselho Estadual de
Saúde, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 1501/9º andar, reuniu-se o Plenário do
CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1º) Inscrições para Assuntos Gerais; 2º)
Atas e Expedientes; 3º) ADS-Ambulatório de Dermatologia Sanitária; 4º) Luta
Antimanicomial; 5º) Regimento; 6º) Relato das Comissões do CES/RS; 7º) Assuntos
Gerais; 8º) Termino. Titulares: Károl Veiga (FGSM), Claudeci Souza Dorneles
(FEESSERS), Lotário Schlindwein (CGTB), Melissa Dorneles (CRPRS), Ana Valls (APAN),
Itamar Santos (FETAPERGS), Camila Jacques (CRM/RS), Denize Cruz (SERGS), Elpídio
Borba (CGTB), Claudi Augustin (CUT/RS), Carlona Gyenes (SPGG) Leila Ghizzoni
(EMATER/RS), Alcides Pozzobom (FEHOSUL – AHRGS), José Hélio (GAPA/RS), Eni
Bahia (CNBB), Terezinha Valduga Cardoso (SES), Lucia Diafebach (SINDSEPE), Jairo
Tessari (Fed. Stas Casas e Hosp Filantr), Rodrigo Cáprio (UFRGS), João de Deus
(FRACAB), Elizandra Ferronato (CRESS/RS), Alfredo Gonçalves (CUT/RS). Suplentes:
Luana Gonçalves Gehres (SES), Sandra Schimitt (MS/RS), José Severino Becker
(FRACAB), Barbará Pires (FIERGS). O presidente do Conselho Estadual de Saúde,
Claudio Augustin inicia a sétima plenária ordinária com saudações aos que estão
presentes no auditório do CES/RS. A seguir abre para o seguinte ponto de pauta, ADS –
Ambulátório de Dermatologia Sanitária. Logo, Camila Jacques, coordenadora da Mesa
Diretora do CES/RS realiza a leitura da resolução de Nrº 002/2018, em conjunto com
Itamar Santos, vice-presidente deste colegiado. Terminada a leitura dos dois integrantes
da mesa diretora, é feito um amplo debate entre os demais conselheiros ali presentes. Em
meio a discussão, Francisco Isaías, diretor da ADS e ex-integrante deste conselho na
década de 1990 cumprimenta os conselheiros e realiza uma importante fala, ressaltando
a importância que o ADS possui perante a sociedade. Francisco também afirma que o
Sistema Único de Saúde é pago pela população, quando o povo faz suas compras, desde
ao mercado até o posto de gasolina pagando seus impostos. Após o pleno realizar um
grande debate sobre o assunto, Claudio Augustin põe a resolução para votação, que é
aprovada com três votos contrários, sendo dois da SES – Secretária Estadual de Saúde e
um da Secretária de Planejamento. Nada mais havendo a tratar o presidente do CES/RS
parti para o próximo ponto de pauta, “Saúde Mental – Luta Antimanicomial”. Károl Veiga
em conjunto com Melissa Dornelles e Larissa D. da Silva, integrantes da comissão de
Saúde Mental apresentam em Power Point referente a está luta antimanicomial, para
denunciar abusos decorrentes dessa área da politica manicomial, que acabou gerando a
cronificação dos usuários que lá eram depositados. Outra herança deixada é o estigma
que nunca mais sai da vida do paciente, pois sempre irá ser visto como “louco”, além da
exclusão em seu âmbito familiar, podendo chegar até na morte do indivíduo. Károl
também traz imagens do antigo “Hospício de Barbacena”, fotos antigas e atuais do HPSP
– Hospital Psiquiátrico São Pedro, mostrando que não teve significativas mudanças de lá
pra cá. A mesma, argumenta sobre a lei nacional que determina o fim progressivo dos
hospitais psiquiátricos e suas substituições de maneira adequada. Melissa, representante
da CRP/RS e integrante da comissão de Saúde Mental, exibe um vídeo com a intenção
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de mostrar a desumanização que ocorre no município de Cachoeira do Sul. No ano de
2015 a cidade de cachoeira possuía 25 casas geriátricas, com em torno de 778 pessoas,
a maioria delas; idosos, portadores de deficiências mentais. No vídeo em que as
palestrantes exibem, também é possível ressaltar as condições inadequadas destas
moradias, além de inúmeras denúncias de maus tratos também foi constatado um
homicídio numa dessas casas. Claudio Augustin, abre para possíveis debates sobre o
assunto, logo, Jairo Tessari, representante da Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos, conta sobre sua vida profissional no final da década de 1980, visto que,
começou sua carreira na área hospitalar na clínica São José, e lá, o mesmo percebeu que
uma das principais dificuldades de desinstitucionalização é a própria família do enfermo
mental. Pois, o abandonam nessas clínicas. Jairo, também indaga sobre como é feito o
tratamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, se há avanço ou retrocesso nos
procedimentos ali feitos. Terezinha Valduga, representante da SES, ressalta a
cumprimenta Melissa Dorneles, por sua excelente fala e conhecimento no assunto e
reforça a fala de Jairo Tessari, que o abandono do paciente começa com a família. Além
de enaltecer a importância deste assunto, ela também indaga o dever de criamos uma
Campanha Humanização com estes pacientes. Após um profundo debate sobre o tema
de pauta entre os conselheiros do CES/RS, Claudio Augustin passa para o próximo
assunto. Posteriormente, o presidente faz leituras de notas de repudio a Lei 6299/02, mais
conhecida como PL do Veneno que libera o uso de agrotóxicos e realiza a leitura de uma
moção de repudio a este projeto de lei feita pelo Conselho Estadual de Saúde, pós leitura,
é aprovada unanimidade. A seguir, o pleno entra em seu quinto ponto de pauta;
Regimento. Claudio Augustin, informa novamente que não chegou nenhuma sugestão
para alterações do regimento e adia o prazo para até a próxima plenária. A coordenadora
da mesa, Camila Jacques, ressalta que é permitido até um dia antes da próxima plenária
(06/06/2018) o envio de sugestões, e também informa que está marcada para o dia 05 de
julho a Plenária Extraordinária que visa a votação do regimento. No sexto ponto de pauta;
“Relatos de Comissões”, Itamar Santos, informa que após a saída de Sandra Leon da
Comissão CEPICS, ele passa a ser o coordenador deste comitê. O mesmo também
informa que estão analisando o RAG e as Plenárias Macrorregionais de Conselhos de
Saúde. Alfredo Gonçalves, representando a CIST informa que nos dias 12 e 13 de junho
haverá um evento que visa formar em saúde do trabalhador e da trabalhadora para o
controle social. Logo, Ana Valls, representando a Comissão de Fiscalização informa que
no dia 29 deste mês estará junto aos seus integrantes de comissão e ASTEPLAN
analisando as questões do RAG e outros dados relacionados a “Urgência e Emergência”,
“Samu”, dentre outros. Nada mais havendo tratar, Cláudio Augustin, presidente do
CES/RS encerra a plenária. Eu, Bruno Tavares Medeiros, lavrei a presente ata que, após
leitura e aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 24 de maio de 2018.
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