
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

ATA DA  2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No dia três do mês de março de 2016, às 14h, no Auditório do Conselho, na Avenida Borges de
Medeiros, 1501/20º andar, reuniu-se o Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: (1º
Atas (Plenárias Ordinárias 16ª de 15/10/15 e 17ª de 29/10/15) e expedientes; (2º Relato
das Comissões e informes; (3º Recomposição da representação do CES no Grupo de
Trabalho de formulação do Plano Estadual de Saúde; (4º Apresentação das ações da
SES  de  combate  ao  Aedes  aegypti  e  formação  da  Comissão  do  CES  para
acompanhamento; (5º Relatório Anual de Gestão – RAG (2013 e 2014); (6º Assuntos
Gerais. Titulares:  Ana Maria Valls (AGAPAN), Paula Fortunati (FETAG), Carla Leão (FGSM),
Camila  Jacques  (CRMU),  Adão  Zanandréa  (FADOC),  Odil  Gomes  (FRACAB),  Zilá  Cohen
(AGAFAPE),  Luís  Carlos  Bolzan (COSEMS),  Célia  Chaves  (SINDFARS),  Alexandra  Ximenes
(CRP), Eni Bahia (CNBB), Carlos Weber (FEESSERS), Cláudio Augustin (CUT), Leila Ghizzoni
(EMATER),  Alcides  Pozzobon  (FEHOSUL-AHRGS),  João  de  Deus  (FRACAB),  Iara  Almeida
(SEDUC), Teresinha Cardoso (SES), Luiz Alberto Pinheiro (FARSUL), Aglaé Silva (SES), Paulo
Francisco  Filho  (FAMURS),  Bruno  Naundorf  (SES),  Viviane  Menezes  (CRESS),  Jairo  Tessari
(FED. STAS CASAS). Suplentes: Inque Schneider (FETAG), Denise Teixeira (SIMERS), Helena
Ranzolin (SINDFARS), Mara Lúcia Soeiro (SINDSEPE), Terezinha Borges (FRACAB), Valmor
Arruda (FETAPERGS), Maria da Graça Weber (CRESS, Cristian Guimarães (SES), Bárbara Pires
(FIERGS), Gabriela Denise Haag (CORSAN), Sandra Schmitt (MS). A Presidente Célia Chaves da
inicio à Plenária encaminhando as atas para votação, que foram concluídas no ano de 2015. Célia
inicia 2º ponto de pauta da plenária, relato de comissão. Sandra Leon fala pela Comissão de Saúde
Mental, convida conselheiros a participarem e contribuir com as comissões. Ana Valls fala pela
Comissão de Fiscalização e reforça que todas as reuniões são terças-feiras das 14 horas até 16
horas, informa que tem recebido muitas denúncias. Cláudio Augustin fala pela CIST pede resolução
sobre quem faz parte da CIST. E que faça um comunicado a todas as entidades para que sejam
regulamentadas. As CISTs devem ser regulamentadas no Conselho Nacional para poder receber
verbas. Foi mandado um documento, para Secretaria da Saúde do Estado questionando a falta de
repasse das verbas em alguns meses referente aos anos 2014 e 2015. A resposta que veio é de que
não haveria esse repasse, concluindo que chegaram duas informações contraditórias e pede que se
investigue a informação correta. Célia pede que as comissões elejam 2 representantes para formar
um GT para revisar os regimentos internos das comissões e já estipula um prazo de até a próxima
plenária para que elejam seus representantes.  É dado início aos informes.  Cláudio se posiciona
contrário à extinção da FEPPS e que não pode ser tratado da forma como está sendo tratada pelo
governo e que o CES deve se posicionar. Odil Gomes relata sobre uma notícia de fraude no RJ, na
qual  uma  empresa  terceirizada  não  cumpria  sua  função  e  os  medicamentos  estavam  sendo
descartados e incinerados e considera preocupante. Luis Bolzan relata atual situação financeira no
que se refere à Saúde Mental e questiona a gestão solicitando um debate público. Bruno Naudorf
responde  questionamentos  sobre  a  FEPPS,  afirma  que  quanto  ao  concurso  a  SES  não  tem
interferência. O quadro de funcionários seriam assumidos pela SES como novos departamentos.
Viviane  Menezes  cobra  respostas  da  SES  se  os  trabalhadores  da  saúde  serão  nomeados  ou  o
concurso será renovado por mais 2 anos. Carla Leão pede como pauta no calendário das plenárias a
Saúde Mental e Célia confirma que entrará em pauta. Aglaé Silva responde Luiz dizendo que as
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questões  da  Saúde  Mental  estão  sendo  debatidas  pelo  CIT e  as  demais  ela  se  compromete  a
responder em uma próxima plenária.  Bruno responde Viviane sobre o concurso: o concurso foi
prorrogado e a grande maioria vence em 18 de março, exceto o cargo de médico veterinário vence
em meados de abril. A Secretaria deve tomar uma decisão sobre a renovação ou não do concurso
nos próximos dias em conjunto com a Casa Civil, lembrando que, houve dificuldades de nomeação
no ano passado porque o governo atingiu o nível de prudência da lei de respondibilidade fiscal e
este ano ultrapassou o teto máximo. O Secretário Adjunto Francisco Paz faz apresentação sobre a
Secretaria no combate ao Aedes e enfrentamento das doenças que o mosquito transmite, e quais
ações que a Secretaria está empreendendo nesse sentido. Lembra que na plenária passada houve
propositura da formação de uma comissão nesse sentido e que possa acompanhar todas as ações
enquanto Conselho, que deverá ser debatido nos próximos dias. Nada mais havendo a tratar, Célia
Chaves  deu por encerrada a reunião, da qual eu, Amanda Schultz lavrei a presente ata que, após
leitura e aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 03 de Março de 2016.

           Célia Chaves                                                                                 Cláudio Augustin
     Presidente do CES/RS                                                                  Vice-Presidente do CES/RS    

 Odil Gonçalves Gomes                                                                 Ana Maria Valls Atz 
    Coordenador do CES/RS              Coordenadora do CES/RS

Paulo Humberto Gomes da Silva                                                              Sônia Pinheiro
      Coordenador do CES/RS Coordenadora do CES/RS

       Jairo Francisco Tessari               Aglaé Regina da Silva
     Coordenador do CES/RS                                                             Coordenadora do CES/RS
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