
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 9ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No vinte e um de junho 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 de Assuntos Gerais; 2º)
Atas  e  Expedientes;  3º)  Coinfecção  AIDS/Tuberculose;  4º)  Gestão  do  Hospital
Regional de Santa Maria; 5ª) Informes Resolução 37-Tripartite; 6º) Regimento; 7º)
Relato das Comissões do CES/RS. 8ª) Assuntos Gerais.  Titulares:  Camila Jacques
(CRM/RS),  Alfredo  Gonçalves  (CUT/RS),  Károl  Veiga  Cabral  (FGSM),  Zillá  Cohen
(AGAFAPE), Itamar Santos (FETAPERGS), Clayton Borges (SPGG), José Hélio C. Freitas
(GAPA/RS), Adão Zanandréa (FCD), Melissa Dorneles (CRPRS), Claudio Augustin (CUT),
Lucia Diefenbach (SINDSEPE/RS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Aglaé Regina (SES), Eni
Bahia (CNBB), Denize Cruz (SERGS), Claudio Tasca (FRACAB), Elpídio Borga (CGTB),
Rodrigo  Caprio  Leite  de  Castro  (UFRGS),  Helena  Ransolin  (SINDIFARS),  Elizandra
Ferronato  (CRESS/RS),  Terezinha  Cardoso  (SES).  Suplentes:  Jaime Ziegler  (CGTB),
José Severino Becker (FRACAB), Sandra Schimitt  (MS/RS), Luana Gonçalves Gehres
(SES), Irene Prazeres (SINDIFARS), Anajá Antônia Teixeira (FETAG/RS), Paula Rosana
Fortunato  (FETAG/RS),  Maria  Alice  Vieira  Lantmann  (CRN),  Barbara  Pradella  Pires
(FIERGS) O presidente Claudio Augustin inicia a plenária saudando a todos presentes e
perguntando se haverá manifesto para assuntos gerais, logo, Elpidio Borba, representante
da  CGT solicita  tempo  de  fala,  seguido  por  José  Severino  Becker  e  Claudio  Tasca,
representantes da FRACAB. Pós inscrições, o presidente do CES/RS passa ao próximo
ponto de pauta “Atas e Expedientes”. Prontamente, é aberta a votação da quinta ata de
dois mil e dezoito, sendo aprovada com nenhum voto contrário e apenas uma abstenção.
Posteriormente, inicia a votação da sexta ata do mesmo ano, que é aprovada com três
abstenções. Após isso, Claudio Augustin, relata sobre o congresso da ABRASCO, visto
que, conseguiram 60 vagas para o Rio Grande do Sul, sendo elas, sete para o Conselho
Estadual de Saúde do RS. Camila Jacques, coordenadora da Mesa Diretora do CES/RS,
afirma aos conselheiros caso houver interesse,  mandem suas fichas de inscrições ao
correio  eletrônico  do  Conselho.  Pós  discussão  sobre  o  congresso,  Claudio  Augustin,
presidente  do  CES/RS,  inicia  o  sexto  ponto  de  pauta,  que  aborta  o  assunto  de
“Regimento”. Visto que, falta um integrante na comissão de IST/AIDS. Logo é adiantado o
tema que trata sobre o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, o presidente
deste colegiando informa que recebeu poucas sugestões para mudanças no regimento, e
solicita que seja enviado para o conselho pontos a serem modificados. A coordenadora da
Mesa, Camila Jacques, ressalta a importância da participação dos conselheiros, e informa
que novamente será enviado o regimento aos demais integrantes do CES. Após ampla
discussão em pleno sobre o regimento, Claudio Augustin segue nos pontos de pautas a
serem  tratados.  Agláe  Regina,  coordenadora  da  Mesa  Diretora  e  representante  da
Secretária  de  Estadual  de  Saúde  –  SES/RS,  realiza  uma  ampla  explicação  sobre  a
Informe Resolução 37 – Tripartite e se coloca a disposição para um possível debate. Após
um produtivo debate, é encerrado este ponto de pauta. Seguindo as demais pautas, é
posto em discussão a “Coinfecção AIDS/Tuberculose”. Neusa Heinzelmann, integrante da
comissão  IST/AIDS/HIV  e  Tuberculose  apresenta  os  demais  participantes  do  comitê.
Seguindo sua fala, Neusa explica que no ano passado, 2017, o Ministério da Saúde fez
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pela primeira vez, um panorama epidemiólogo comparativo entre os estados do Brasil. A
mesma, mostra que o Rio Grande do Sul, ocupa o primeiro lugar, quando o assunto é
coinfecção no país, com 18,3% e por isso ressalta a importância que o RS deve ter em
relação a isso. O comitê tem procurado realizar um trabalho, em conjunto com outros
quinze municípios do Rio Grande do Sul e com a intenção de trabalhar quatro grandes
eixos.  São  eles;  Comunicação  Social  e  Visibilidade,  Educação,  Mobilização  Social,
Monitoramento e Avaliação. Tudo isso, para terem a informação completa do que está
ocorrendo em relação a estas ações. Em seguida da fala dos integrantes do comitê é
realizado um grande de bate  sobre  o  assunto  discutido.  Logo após,  o  presidente  do
CES/RS  parte  para  o  próximo  ponto  de  pauta,  onde,  Danieli,  chefe  da  Divisão  de
Vigilância Epidemiológica faz uma apresentação sobre a Toxoplasmose. A mesma, realiza
uma apresentação em Power Point sobre a infecção, explicando que é algo provocado
pelo “protozoário  toxoplasma gondii”,  onde não é algo transmissível  de pessoas para
pessoas, pois é, transmitido por diversos animais, tais como, gatos/suínos/bovinos e entre
outros.  Seguindo com a apresentação,  a convidada fala  também sobre as formas de
transmissão, quais são os sintomas, como são feitos os diagnósticos e tratamento. Danieli
também afirma que não descansarão até identificar onde fica fonte de infecção que surgiu
na cidade de Santa Maria, ao longo de sua fala, ela também relata como estão sendo
tratados para que isso não ocorra mais. Apresentado tudo isto, é realizado um amplo
debate  entre  os  conselheiros,  mesa e palestrante sobre o que foi  falado.  A seguir,  o
presidente do CES/RS passa ao próximo ponto de pauta, que tem o intuito de apresentar
a situação hospitalar da Escola Técnica do Hospital de Clínicas, uma escola estadual de
saúde. Logo, Claudio Augustin chama a diretora da escola para realizar a apresentação.
Rita Mônica Mombelli, Diretora da Escola Estadual de Educação Profissional em Saúde
(EPS), cumprimenta a todos os conselheiros e agradece ao Claudio Augustin, presidente
deste colegiado pela oportunidade de falar no pleno. Feito os agradecimentos, Rita inicia
a sua apresentação, falando desde o início da escola, como foi criada há 30 anos, até os
dias  de  hoje.  Mas  sua  vinda  até  o  conselho  é  para  relatar  os  episódios  que  estão
ocorrendo hoje em dia, visto que, a escola terá que se retirar do local onde está fixada,
pois o Hospital de Clínicas solicitou o local para sua expansão, não argumentando sua
decisão. A direção da escola, após indagar para onde iriam, receberam a notícia que a
Secretária junto ao governo, tomariam conta disso. Após a decisão de onde ficaria a EPS,
foi informado que o local seria no terceiro andar do Colégio Estadual Júlio de Castilhos,
algo que não agradou a diretora, visto que, das 17 salas disponíveis no terceiro andar, 10
são utilizadas pela “Banda Marcial Juliana”. Isso impossibilitaria o ensino dos alunos da
escola,  por  isso a importância da fala  de Rita,  diretora da EPS. Terminada a fala  da
Diretora, Rodrigo Finkelsztejn, advogado do CES/RS relata sobre a parte jurídica destes
ocorridos,  e  informa que  o  conselho  não  possui  legitimidade  direta  para  tratar  estes
assuntos, pois não se lida com o Sistema Único de Saúde e não é controle social do SUS.
Mas é algo que envolve recursos públicos e impactos na saúde pública, por ser uma
escola  voltada  para  a  área  de  saúde.  Então  o  CES/RS,  como  um órgão  público  de
fiscalização e os conselheiros como membros de suas entidades devem cuidar desse
patrimônio público/estadual que pode ser perdido. Após a fala do Assessor Jurídico do
CES, o conselheiro, Claudio Tasca, representante da FRACAB enaltece que devemos
realizar um enfrentamento para que a escola continue onde está e também indaga a ideia
de  formar  uma  ocupação  neste  espaço  público.  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, 21 de junho de 2018.
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