ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 9ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 13 de agosto de 2020, às 14h, no aplicativo “Webex”, 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) COVID-19; 5) Hospital
Psiquiátrico São Pedro; 6) Assuntos Gerais; Titulares: Carlos Duarte (GAPA), Carlos
Weber (FEESSERS), Ana Valls (AGAPAN), Elpídio Borba (CGTB), Jefferson Boeira
(SIMERS), Maribel Costa (FETAG), Milton Brasil (FETAG), Paulo Casa Nova (CRMV),
Carla Pertile (SES), João De Deus (FRACAB), Irene Prazeres (SINDFARS), Denize Cruz
(SERGS), Cristian Guimarães (SES), Sonia Pinheiro (SOERGS), Vera Leonardi
(CREFITO), Claudio Augustin (CUT), Itamar Santos (FETAPERGS), Tuane Devit
(CRESS), Ana Costa (SES), Lucia Maria Diefenbach (SINDSEPE), Alfredo Gonçalves
(CUT). Suplentes: Maria Conceição (FGSM), Jaime Braz (CGTB), Vitorio Passero
(CNBB), Ivanir Santos (EMATER), Mara, Jose Becker (FRACAB). O Presidente do
Conselho Estadual de Saúde, Claudio Augustin inicia a plenária ordinária, nos Informes e
expedientes temos Indicação dos seguintes conselheiros: FESSERS solicitou substituição
do conselheiros Carlos Luís Gewher (suplente) por Milton Francisco Kempfer. Conselho
Medicina Veterinária indica Paulo Casa Nova como titular e Vilar Gewehr como suplente.
A AGAFAPE indica Mara Andreta como titular e Walcy Oliveira como suplente e a
indicação de Carolina Gualdi para compor também a comissão de vigilância e CEPICS.
Sobre o surto de COVID nos hospitais, o CES recebeu denúncias do SINDSEPE e FGSM,
foi encaminhado um doc a SES, tendo bastante repercussão na mídia esses casos. O
SINDSEPE, mais precisamente Diva Costa, diz que a mais de um mês essa problemática
já vem se aprofundando, e vendo as manifestações da SES através de notas para mídia e
respostas ao CES, a prática não teve mudanças na vida de trabalhadores principalmente
nos hospitais e por consequência na vida dos pacientes. Conceição de Abreu, FGSM, lê a
denúncia feita pela entidade. Ana Costa, SES, diz que não foi recebido o ofício do FGSM.
Liliane de Lima realiza uma apresentação sobre o Hospital Psiquiátrico São Pedro
fornecendo dados como o hospital funciona e sua infraestrutura, passadas informações
de que há 120 leitos de internação reguladas pelo GERINT, separados por internação
feminina, masculina, UD masculina, crianças, adolescente feminino e adolescente
masculino, 22 serviços residenciais terapêuticos externos, ambulatório (região do
apertemos e Lomba do Pinheiro), enfermaria clínica (ampliada devido COVID), serviço de
admissão e triagem e plantão, departamento de ensino e pesquisa, sistema integrado de
assistência em saúde, oficina de criatividade e cooperativa de reciclagem e museu,
totalizando 532 funcionários. São apresentados também as formas de testagem.
Finalizada essa apresentação, a diretora Marília faz a apresentação de como é, e como
se encontra o Hospital Colônia de Itapuã. Diva Costa diz que o plano de contingência
apresentado não foi colocado em prática. Cláudio Augustin sugere que todos as
manifestações sejam escritas formalmente e encaminhadas ao CES, logo serão
repassadas a SES para que devolvam também por escrito e se for necessário voltar com
essa pauta em outro momento. O presidente do CES diz que independente desse
encaminhamento quer fazer um apelo a secretaria estadual de saúde para que atenda o
pedido dos sindicatos e atenda as entidades. Ana Costa, da SES, diz que se incomodou
com uma fala e com certeza não se banaliza mortes. Cláudio finaliza a pauta e começa a
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falar sobre o hospital psiquiátrico São Pedro onde se teve um diagnóstico conduzido pelo
Hospital Sírio Libanês é esse diagnóstico que é um documento que tem em torno de 100
páginas onde o mesmo foi discutido na comissão de saúde mental que apresentou um
parecer é esse parecer foi transformado em uma proposta de resolução que foi
encaminhado a todos os conselheiros. A SES realiza uma apresentação do fortalecimento
das ações da rede de atenção psicossocial no estado do RS. São feitas manifestações e
Ana Costa diz que há transparência em relação a presença dela e sua equipe e não há
nada para se esconder, apenas que a gestão pública não consegue colocar no PES algo
que surgiu em 2019. Cláudio Augustin diz que do diagnóstico que o CES teve acesso a
poucos dias, saíram 30 projetos que o conselho não tem conhecimento e estão em fase
de implementação e monitoramento sem ser aprovado pelo Plano Estadual de Saúde e
muito menos passar pelo controle social. A sugestão então é que seja feita uma resolução
que encaminhe essa discussão para que seja alterada no plano estadual de saúde. A
resolução é lida em plenário, Ana Costa diz que a SES concorda que tudo esteja no PES
mas manifesta contrariedade na forma da resolução. A resolução é colocada em votação.
Aprovada com 24 votos a favor e 5 votos contrários. Sobre o a situação do COVID-19 no
RS, Cláudio relembra as questões levantadas a SES na plenária passada e até o
momento não foram recebidas as respostas solicitadas. Ana Costa pede que uma técnica
da SES entre na reunião para responder alguns questionamentos. Cláudio Augustin deixa
claro que as informações pedidas não se encontram nos portais da Secretaria e diz que é
impossível se fazer uma análise quando as informações são pedidas a meses atrás sem
respostas. Ana Costa sugere que na próxima reunião com o CES, convide o DGTI para
que se consiga contemplar essa transparência. O Presidente do CES lembra que essas
informações pedidas não são para ele ou para o conselho especificamente, mas sim para
o povo do estado. Augustin sugere que todas as manifestações aqui feitas, todos os
documentos (resoluções etc.) sejam transformadas em um documento e entregue ao
ministério público, poder legislativo, tribunal de contas, enfim todos os órgãos
competentes informando o trabalho do CES e pedindo providências e que isso seja base
para uma ação judicial contra o governo do estado do RS por negligência. É aberta a
votação para a proposta de encaminhamento, aprovada com 23 votos, 3 contrários e 1
abstenção. Sem mais nada a tratar é encerrada a plenária da 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, 13 de agosto de 2020.
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