
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 10ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No dia 27 de junho 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)  Situação  Epidemiológica  da  dengue  e  outras  arboviroses
transmitidas por Aedes no RS;  5)  Apresentação do relatório do Hospital São Pedro
- Comissão de Saúde Mental;6)  8ª Conferência Estadual de Saúde; 7)  Relato das
Comissões  do  CES/RS; 8)  Assuntos  Gerais; Titulares:  Zilá  Cohen  (AGAFAPE),
Rodrigo Cáprio (UFRGS), Sandra Schmitt (MS), Ení Bahia (CNBB), José Hélio (GAPA),
Ivarlete Guimarães (FGSM), Melissa Dorneles (CRP), Jairo Tessari (FED.STAS CASAS E
HOSP FILANTR),  João  De  Deus  (FRACAB),  Leila  Ghizzoni  (EMATER),  Denize  Cruz
(SERGS),  Itamar  Santos  (FETAPERGS),  José  Tasca  (FRACAB),  Carlos  Weber
(FESSEERS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Sonia Pinheiro (SOERGS), Ana Costa (SES),
Elpídio Borba (CGTB), Lucia Maria (SINDSEPE), Alcides Pozzobon (FEHOSUL-AHRGS),
Vera (CREFITO), Ivete Dornelles (CRN), Carlos Alexandre (FIERGS), Marta Araújo (SES).
Suplentes: Helena Ransolin (SINDFARS), Vitorio Passero (CNBB), Jaime Braz (CGTB),
Paula Fortunato (FETAG), José Becker (FRACAB), Teresinha Cardoso (SERGS), Karina
Hamada  (FCD),  Fernanda  Rodrigues  (SEPLAG).  O  vice-presidente  do  CES,  Itamar
Santos, inicia a plenária informando que a ata que seria aprovada hoje não foi enviada
aos  conselheiros  mas ela  está  pronta,  então o  mesmo aconselha  que essa ata  seja
encaminhada  para  a  próxima plenária,  assim dando tempo dos conselheiros  lerem o
documento. Nos informes, a mesa conversou com a comissão de fiscalização para ser
feito um trabalho articulado com os conselhos de classe, assim o CES encaminhará um
ofício  circular  para  os  conselhos  de  classe  auxiliarem  e  comporem  a  comissão  de
fiscalização do conselho. Sobre a conferência estadual, a mesa propõe uma reunião com
toda a delegação no dia 19/07. Na pauta da situação epidemiológica da dengue e outras
arboviroses  transmitidas  por  Aedes  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Itamar  Santos
chama a  representante  do governo do estado para  se  juntar  a  mesa.  Rosângela,  do
centro estadual de vigilância em saúde, onde atua na direção. A representante diz que as
questões da dengue e outras doenças são responsabilidades de todos também, e quanto
ao estado, o mesmo está fazendo um grande esforço para a redução dos números de
infestação do aedes.  Rosângela explica o programa do controle  da dengue,  onde há
contato  direto  com  os  municípios  que  executam  esse  trabalho.  Cátia,  da  vigilância
epidemiológica explica em plenária a parte das agro viroses e da situação  epidemiológica
incluindo dengue. Após apresentação é aberto para perguntas. Ana Costa, da SES, diz
que a limpeza pública é muito importante mas não adianta nada se individualmente as
pessoas não fazem sua parte. Itamar Santos, FETAPERGS, diz que esse debate está
ligado a discussão da atenção básica que no ano de 2017 houve um desmonte. Melissa
Dorneles, CRP, diz que acha irresponsável de certa forma fazer coro responsabilizando a
população.  Essa mesma população pobre que não tem o que comer não se encaixa
nessas falas, segundo a conselheira. O vice presidente do CES recomenda que seja feita
uma recomendação do conselho, e tudo que foi falado hoje seja deliberado na próxima
plenária, sendo encaminhado ao governo como recomendação para ação imediata. Posto
em votação é aprovado por unanimidade. Na apresentação do relatório do Hospital São
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Pedro, Melissa Dorneles diz que foi feito o 1º relatório e o mesmo foi entregue para a
procuradoria e o 2º relatório é da última visita e será apresentado. Itamar Santos diz que é
preciso levar em consideração a fiscalização feita pela comissão de saúde mental. Após
apresentação e encaminhamentos finais, o vice presidente lê um ofício do gabinete da
secretária  (388/2019),  encaminhando  como  titular  Marelise  Fraga  e  como  suplente,
Bárbara, da comissão de saúde do CES, representando o governo do estado. Então é
feito um encaminhamento para a comissão e o governo trazerem ao conselho um plano
emergencial de solução do estado de atendimento do Hospital São Pedro. Aprovado por
unanimidade.  Sem  mais  nada  a  ser  tratado,  Itamar  Santos,  vice  presidente  deste
colegiado encerra a plenária qual eu, Leonardo Dias Lima, lavrei a presente ata que, após
leitura e aprovação, será assinada pelo Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
Porto Alegre, 27 de Junho de 2019.

    Claudio Augustin                  Itamar Silva Santos
 Presidente do CES/RS                                                                     Vice-Presidente do CES/RS    
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