ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 4ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 28 de março de 2019, às 14h, 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: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2) Aprovação de Atas; 3) Informes e
Expedientes; 4) Dívida do Estado com os Municípios e com os Hospitais; 5) Plano
Estadual de Educação Permanente; 6) 8ª Conferência Estadual de Saúde; 7) Relato
das Comissões do CES/RS; 8) Assuntos Gerais; Titulares: Cláudio Tasca (FRACAB),
Alfredo Gonçalves (CUT), João De Deus (FRACAB), Denize Cruz (SERGS), Adão
Zanandréa (FCD), Jairo Tessari (FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR), Zilá Cohen
(AGAFAPE), Melissa Dorneles (CRP), Ení Bahia (CNBB), José Hélio (GAPA), Lúcia
Diefenbach (SINDSEPE), Rodrigo Cáprio (UFRGS), Alcides Pozzobon (AHRGSFEHOSUL), Tuane Devit (CRESS), Ivarlete Guimarães (FGSM), Milton Brasil (FETAG),
Leila Ghizzoni (EMATER), Vera Terezinha Ramos (CREFITO), Terezinha Cardoso (SES),
Adriele Flores (SIMERS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Aglaé Regina (SES), Claudio
Augustin (CUT), Sonia Pinheiro (SOERGS), Luana Gehres (SES). Suplentes: Anitamar
Lencina (CUT), Fernanda Rodrigues (SEPLAG), Paula Fortunato (FETAG), Barbara Pires
(FIERGS), Karina Hamada (FCD), José Becker (FRACAB), Vitorio Alexandre (CNBB),
Carlos Gewher (FEESSERS), Larissa Dalagnol (FGSM), Jairo Menegaz (AGAPAN). A
plenária ordinária do Conselho Estadual de Saúde começa com a aprovação da ata da 3ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 14/03/2019. Logo após, são iniciadas as indicações
das entidades para as comissões. Sobre a dívida do estado com os municípios e com os
Hospitais, a diretora do Fundo Estadual de Saúde, Meriana Farid, começa uma
apresentação na plenária sobre a dívida do estado e como isso está sendo tratado esse
ano. Jairo Tessari, FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR, detalha os números
apresentados por Meriana. O conselheiro Jairo também lembra que desde outubro, o
estado não vem cumprindo seu papel e quitando seus valores. O representante dos
Hospitais Filantropos, também frisa que a entidade trabalha a nível nacional. Logo após a
pauta é aberta para questionamentos. Claudio Augustin, presidente deste colegiado,
lembra que historicamente não são colocados os 12% na saúde. Fernanda, assessora
técnica institucional do COSEMS, diz que há um esforço contínuo junto a gestão para se
obter soluções. Augustin, propõe a ideia de se fazer um vídeo do debate, extraído da
transmissão ao vivo realizada na plenária pelos funcionários do CES, e enviar aos
conselhos municipais. Também são expostos os números de pessoas alcançadas nos
seminários preparatórios para a conferência. Finalizando a pauta, o presidente do CES
fala do ato que será feito dia 07/04, dia mundial da saúde, na Redenção, das 10 as 14hs.
Sobre a 8ª Conferência Estadual de Saúde, os membros da comissão foram aprovados
por unanimidade e também ficou decidido o encaminhamento dos formulários de inscrição
para as conferências municipais e inscrições dos delegados. Na pauta do Plano Estadual
de Educação Permanente, Terezinha Cardoso, SES, inicia o assunto e Rose, da ESP,
apresenta o plano. Ivarlete Guimarães, FGSM, questiona onde se aplicaria essa parte da
educação permanente para o controle social. Claudio Augustin, fala da necessidade da
Escola de Saúde Pública assumir também a tarefa de formação do controle social, não de
uma forma autônoma, mas com a participação do CES. Nos relatos de comissão, Melissa
Dorneles, CRP, comenta que em dezembro de 2018, eles foram chamados pela gestão
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estadual para ser realizada uma visita técnica no Hospital São Pedro, onde em uma
sexta-feira foi encaminhado o e-mail para o CES, segunda-feira seguinte, foram avisadas
e a visita técnica seria na terça. Logo foi elaborado um relatório do controle social sobre
essa visita, mas não foi enviado junto a gestão visto que são visões claramente
diferentes. Na quinta-feira passada, 21/03, foram chamadas para uma reunião no
Ministério Público Federal sobre essa e outras visitas técnicas, e todas as irregularidades
vistas constam no relatório. Na comissão IST, Zé Hélio, GAPA, informa que agora as
reuniões serão as 14hs nas segundas-feiras, e não as 09hs como eram. Com todas as
pautas finalizadas, Claudio Augustin encerra a plenária da qual eu, Leonardo Dias Lima,
lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pelo Presidente e VicePresidente deste colegiado. Porto Alegre, 28 de março de 2019.
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