ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 5ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia vinte e seis de abril de 2018, 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 Gerais; 2º) Informes e expedientes; 3º)
Regimento Interno do CES; 4º) Formação das comissões do CES/RS; 5º) Relato de
Comissões do CES; 6º) Assuntos Gerais. Titulares: Zilá Cohen (AGAFAPE), Alcides
Pozzobon (FEHOSUL), Claudio S. Dorneles (FEESSERS), Camila C. Jacques (CRMV),
Karol V. Cabral (FGSM), Carolina Gyenes (SPGG), Elizandra Ferronato (CRESS), Leila
Ghizzoni EMATER/RS), Cláudio Augustin (CUT), José Hélio C. De Freitas (GAPA),
Melissa Dorneles (CRPRS), Ana Maria D. Valls Atz (AGAPAN), José Claudio Tasca
(FRACAB), Eni Bahia (CNBB), Fernando A. de Mello Prati CREFITO), Itamar Santos
(FETAPERGS), João de Deus Pawlak (FRACAB), Elpídio Borba (CGTB), Lotário
Schlindwein (CGTB), Helena C. Ransolin (SINDIFARS), Teresinha Valduga Cardoso
(SES), Alfredo Gonçãlves (CUT). Suplentes: Paula (FETAG), Anajá Teixeira (FETAG),
José Becker (FRACAB), Rodrigo C. L. de Castro (UFRGS), Bárbara P. Pires (FIERGS),
Luana Gehres (SES). O vice-presidente do CES, Itamar Santos, dá as boas-vindas e abre
para inscrições gerais. Nos expedientes, informa a alteração de representação da SES,
onde os titulares são: Aglaé Regina da Silva, Luana Gonçalves Gehres e Teresinha
Valduga Cardoso. Já os suplentes são; Rebel Zambrana Machado, Jader Marques da
Silva e Bruno Leonardo N. dos Santos. Itamar também informa a alteração de suplente da
AGAFAPE para Georgina Buckup e a alteração de suplente da FCD para Karina Hanada
I. Züge. Em seguida são apresentadas as novas servidoras do CES, Aline Thiemi e Engie
Bandeira, que vieram do último concurso do estado, realizado no ano de 2014. O
presidente também informa que virá um administrador para o cargo de secretárioexecutivo. Seguindo os demais assuntos é informado que o CC pertencente à Michelle de
Leon, será repassado a Bruno Tavares Medeiros, visto que, está no conselho desde 2016
e conhece muito bem as atividades do colegiado. Ao lado de Iury Casartelli, Bruno estará
à frente da comunicação social do CES, atuando com transmissões ao vivo de todas as
plenárias e reativando as mídias sociais que estavam inativas. Prosseguindo com os
temas, o presidente Claudio Augustin, informa sobre um ofício do CEVS divulgando o
Curso Básico de Vigilância em Saúde do Trabalhador que será ministrado pela Fiocruz
em Porto Alegre, nos dias de 21 a 25 de maio e que as inscrições são até 30 de abril.
Camila Jacques esclarece aos demais conselheiros que as vagas são específicas e caso
houver interesse de alguém, deve contatar diretamente com o Conselho Estadual de
Saúde. De volta ao microfone, Claudio retoma sua fala com o intuito de dar continuidade
aos assuntos da pauta, passando a palavra ao conselheiro Alcides Pozzobon. Depois de
contar um pouco de sua história frente do controle social, Pozzobon faz uma
apresentação sobre o que é um Regimento, como funciona a estrutura do CES, de modo
para contribuir com a elaboração e discussão do assunto pautado. O presidente esclarece
que não haverá votação do regimento, e sim uma discussão dos pontos, visto que a
intenção é ficar em aberto, sujeito a propostas de alterações por 15 dias, e essas
contribuições devem ir para o GT do Regimento, na qual, sua função é organizar e discutir
sobre. Depois de feito tudo isso, deverá ser feita uma plenária extraordinária apenas para
uma discussão do regimento. Pozzobon relata que, para ser feita uma plenária
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extraordinária é necessária que seja marcada com trinta dias de antecedência.
Retomando sua fala, Cláudio Augustin dá início a apresentação dos pontos principais do
regimento, durante sua leitura, há um grande debate com os demais conselheiros
presentes no pleno, pois o documento não tinha sido enviado por e-mail com
antecedência. O presidente explica que o documento foi finalizado na noite anterior e por
isso não foi enviado via e-mail aos conselheiros, ele também relata que há alguns erros
para se corrigir. Assim, solicita que todos colaborem no documento, visto que, ele está em
um momento de construção. Após um amplo debate, Cláudio solicita que as propostas
sejam enviadas a caixa eletrônica do CES dentro de no máximo 15 dias, assim, terão
tempo hábil para serem sistematizadas pelo GT do Regimento e na próxima, após o
conhecimento do volume e da dimensão das contribuições, agendarmos a plenária
extraordinária para discussão e votação deste. Para o auxílio dos conselheiros, será
enviado via correio eletrônico os documentos apresentados hoje em pleno, o Regimento
das Comissões, que passará a integrar o Regimento do CES e outros documentos afins.
Seguindo com sua fala, o presidente do conselho, esclarece que o Regimento Eleitoral
ainda não possui uma versão para ser enviada por e-mail, mas confirma que assim que
ficar pronto este documento, será repassado aos conselheiros que compõe o colegiado,
para que possam ler, sugerir e posteriormente, ser incorporado também no Regimento do
CES. No relato das comissões, Ana Valls pede para apresentar o parecer da comissão de
fiscalização enquanto tem quórum. Ana relata que, veio um processo de inquérito civil do
Ministério Publico referente ao acompanhamento do Plano de Urgência e Emergência do
Estado do Rio Grande do Sul na qual a SES diversas vezes foi inquirida a responder, mas
demorou muito para transmitir alguma resposta sobre, logo MPE solicitou algum parecer
do Conselho Estadual de Saúde. Seguindo sua fala, a conselheira Ana Valls,
representante da AGAPAN, disse que a comissão por inteira analisou sobre o município
de Três Passos e Farroupilha, cidades listadas nesse inquérito. Depois de algumas
pesquisas a comissão chegou ao parecer de que as informações repassadas da
Secretária Estadual de Saúde não são claras, visto que, algumas respostas da SES
chegaram só em 2016 e 2018 ao Ministério Publico Estadual. Cláudio Augustin
encaminha para votação e o parecer é aprovado com apenas uma abstenção. Nos
assuntos gerais, João de Deus, representante da FRACAB aborda a questão do
fechamento das UPAS e solicita pauta para debatermos esse ponto. Após a fala de João,
o seu colega de entidade, conselheiro Cláudio Tasca, do município de São Borja, elogia a
secretaria do estado e divulga a campanha do lacre para o Hospital Santo Antônio. Ana
Valls faz um convite para sábado a tarde, visto que, terá uma atividade em comemoração
aos 47 anos da AGAPAN e onde será homenageada. Zé Hélio questiona sobre a
representação no comitê da tuberculose, perguntando se o João de Deus continua ou
não. Também fala sobre a municipalização do ADS e Cláudio relembra da nossa
Resolução sobre o tema e encaminha que pautaremos novamente esse tema em
plenária. João de Deus complementa que continuará como suplente no comitê da
tuberculose. Nada mais havendo tratar, Cláudio encerra a plenária. Eu, Camila Jacques,
lavrei a presente ata, complementada por Bruno Tavares Medeiros que, após leitura e
aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 26 de abril de 2018.
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