ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 20ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia vinte e dois de novembro 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) Informes e Expedientes; 4º) Suspensão de
atendimento em Canoas; 5º) Mais Médicos; 6º) 8ª Conferência Estadual de Saúde;
7°) Seminário Preparatório para a 8ª Conferência Estadual de Saúde; 8°) Eleição de
membros das Comissões; 9°) Informes das Eleições do CES; 10°) Aprovação de
Moções; 11°) Relato das Comissões do CES/RS; 12°) Assuntos Gerais;
Titulares: Jairo Tessari (FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR), Ivarlete Guimarães
(FGSM), Zilá Cohen (AGAFAPE), Ení Bahia (CNBB), Denize Cruz (SERGS), Clayton
Borges (SPGG), Lotário Schlindwein (CGTB), Itamar Santos (FETAPERGS), Elpídio
Borba (CGTB), Melissa Dorneles (CRP), Camila Jacques (CRMV), Silvana Inês
(CREFITO), Adão Zanadrea (FCD), João De Deus Pawlak (FRACAB), José Hélio (GAPA),
Luana Gehres (SES), Alcides Pozzobon (FEHOSUL-AHRGS), Leila Ghizzoni (EMATER),
Sonia Pinheiro (SOERGS), Lérida Pavanelo (FETAG), Milton Brasil (FETAG), Teresinha
Cardoso (SES), Tuane Vieira (CRESS), Claudio Augustin (CUT). Suplentes: Jéssica Gil
(CRP), Helena Ransolin (SINDIFARS), Sandra Schmitt (MS), José Becker (FRACAB),
Carolina Gualdi (SINDSEPE), Karina Hamada (FCD), Maria Alice Lantmann (CRN),
Rodrigo Cáprio (UFRGS). O presidente Claudio Augustin inicia a plenária com a
aprovação da ata da última plenária. A ata da 19ª Plenária Ordinária do CES é aprovada
pela maioria com uma abstenção. Nos informes e expedientes foi recebido um ofício do
Ministério da Saúde, com um convite para o seminário da saúde da pessoa com
deficiência e garantia da assistência integrada, dia 04/12, das 9h às 17 hs, em Brasília.
Itamar Santos, FETAPERGS, diz que como o orçamento do CES já está sendo encerrado,
não houve tempo hábil para preparar a ida de alguém, mas a entidade que queira se fazer
presente deve encaminhar com a mesa diretora, porém por conta da própria entidade. O
CRESS informa que designa a assistente social Tuane Vieira como titular, e Elizandra
Ferronato como suplente. A FCD propõe a criação da comissão da pessoa com
deficiência e doenças raras. Outro informe são os secretários municipais de saúde que
convidam o CES para uma assembleia extraordinária no dia 27/11 referente aos atrasos
dos pagamentos. Sobre a suspensão do atendimento em canoas, foi recebida uma
denúncia do GAMP, de um não repasse da Secretaria Municipal de Saúde, onde a mesma
enviou um ofício dizendo que tem pago tudo regularmente. O GAMP enviou um ofício no
dia de ontem 21/11 confirmando presença porém no dia de hoje enviou outro ofício
informando que não poderia participar da plenária. A SMS informou que não compareceria
e o Conselho de Saúde de Canoas confirmou presença porém até o momento não se faz
presente. Elpídio Borba, CGTB, diz que no meio dessa discussão sobre Canoas a máfia
das próteses voltou, aliás são milhões envolvidos e é algo recorrente. São realizadas
operações que não são necessárias e usam próteses inadequadas, explica Elpídio. Jairo
Tessari, FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR, diz que essa não é uma situação apenas
de Canoas, mas sim do Rio Grande do Sul inteiro. O conselho municipal de Canoas e a
Secretária da Saúde de Canoas Sra. Rosa Maria Groenwald chegam na plenária para
esclarecer essas informações contraditórias. É explicado então que a secretaria refere
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alguns pagamentos que o conselho municipal classifica e seu próprio corpo técnico
contesta, e só será pago porque há responsabilidades com o dinheiro público. Sendo
também citada uma dívida da gestão anterior. Lotário Schlindwein, CGTB, diz que é
conselheiro desde o princípio, e as contratualizações por muitas vezes eram feitos
somente por gestores, Lotário quationa onde fica a responsabilidade disso. O conselheiro
também diz que é necessário saber identificar quem defende o SUS e quem não, logo
não se permitindo ficar a mercê de políticos. Itamar Santos, FETAPERGS, diz que
estamos em um modelo privatista da saúde pública e a GAMP representa esse modelo de
terceirização da saúde pública, e isso vem de longa data, desde a aprovação da lei de
responsabilidade fiscal. Itamar também explica a trajetória do gerente da GAMP com
mudanças de partido político e interesses particulares. Denize Cruz, SERGS, diz que
desde que o GAMP assumiu é uma falcatrua, e a gestão sabia de todos esses erros e não
foi fiscalizado. Claudio Augustin sugere então a criação de um parecer sobre a ilegalidade
disso e pedir uma fiscalização nos hospitais. É colocado em votação sendo aprovado por
unanimidade. Entrando na pauta do “Mais Médicos”, o presidente Claudio Augustin sugere
que o conselho crie um documento/moção de reconhecimento aos médicos cubanos e
repúdio a fala do presidente eleito que levou a saída de Cuba do programa Mais Médicos.
Após um debate ficou decidido que serão feitas as redações, apresentadas e enviadas
para todos, assim na próxima plenária (06/12), será deliberado. Passando para a
aprovação das moções, a primeira é repúdio a terceirização do Hospital Mãe de Deus,
sendo aprovada pela maioria com 3 abstenções e um voto contra de Alcides Pozzobon
(FEHOSUL-AHRGS). A segunda moção é um repúdio à SMS de Caxias do Sul com o
fechamento de um pronto atendimento, moção aprovada pela maioria com apenas um
voto contra de Alcides Pozzobon (FEHOSUL-AHRGS). A última moção é um repúdio ao
atraso da bolsa auxílio dos residentes, aprovada pela maioria com 3 abstenções.
Passando para a eleição dos membros das comissões, por enquanto são: Comissão
orçamento e finanças, que ainda não existe (SINDICATO AUDITORES FISCAIS DO
TRIBUNAL DE CONTAS, CUT, SES e SINDIFARS), CEPICS (COREN, AMERS,
SINDIFARS, FETAPERGS, CUT, FRACAB, ESP e FGSM). Saúde Mental (FGSM,
SUSEPE, INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE, CRP e AGAFAPE). Comissão de
Fiscalização (FRACAB, SINDIFARS, CGTB, AGAFAPE e SERGS). E por último CIST
(SINDISAÚDE, SINDIFARS, EMATER, CEREST, SERGS, SINDIPETRO, CGTB,
SINDIÁGUA, CUT, FÓRUM SAÚDE, FETRAF, FETAPERGS, FETAG, SINDIPERS e
SINDISEPE). Nos informes das eleições do CES, Ení Bahia, CNBB, diz que a comissão
eleitoral está honrando o cronograma eleitoal, e a nominata das duas chapas já foi
enviada a todos por e-mail. Ení também informa que a data para notificação de
impugnação é até dia 27/11, dia 6 as eleições e logo dia 13 a posse do vencedor. Sem
mais assuntos para serem tratads, Claudio Augustin encerra a plenária da qual eu,
Leonardo Dias Lima, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada
pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 22 de novembro de 2018.
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