
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

ATA DA 14ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No dia trinta e um de agosto de 2017, às 13h30min, 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: 1º)
Inscrições de Assuntos Geral; 2º) Aprovação da Ata da 13ª Plenária de 2017; 3º) Informes; 4º)
Expediente; 5º) Discussão GAPA; 6º) PAS 2018; 7º) 2ª CESMu; 8º) 1ª CVS/RS; 9ª) Assuntos
Gerais.  Titulares: Alfredo Gonçalves, Zilá Cohen, João de Deus Pawlak, José Hélio de Freitas,
Lotário  Schlindwein,  Jairo  Tessari,  Denize  Cruz,  Camila  Jacques,  Elizandra  Ferronato,  Camila
Giuliani,  Claudio  Augustin,  Fabiana  Silva,  Carlos  Martins,  Fernando  Prati,  Claudeci  Dorneles,
Alcides  Pozzobon,  Bruno  Naudorf,  Aglaé  Silva,  Magda  Assis,  Sheila  Vilas  Boas. Suplentes:
Barbara Pires, Sandra Schmitt, Melissa Dorneles, Károl Cabral, Mara Portal, Cristian Guimarães,
Elson Farias, Roberta Silva. O presidente do CES, Cláudio, inicia a plenária dando as boas vindas
aos  presentes  e  abre  inscrição  para  assuntos  gerais.  Posteriormente,  passa-se  para  o  ponto  de
aprovação da Ata da 13ª plenária, onde é aprovada com uma abstenção. No ponto de informes,
Camila apresenta a justificativa de falta dos representantes da EMATER na plenária de hoje, visto
que  a  entidade  está  toda  envolvida  na  Expointer.  Essa  justificativa  de  ausência  dos  dois
representantes foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos conselheiros. Zé Hélio
informa que estão incorporando na Comissão DST/Aids, a Tuberculose. O representante do Crefito
faz  um  convite  que  será  repassado  por  e-mail  ao  CES  para  encaminhar  a  todos.  Não  tendo
expedientes, passa-se para o ponto seguinte de pauta de discussão da situação do GAPA. Carlos
Duarte,  da comissão DST/AIDS e integrante do GAPA, faz uma apresentação sobre o que está
ocorrendo com o GAPA, como foi o processo de cedência dos espaços, do fechamento, que outras
instituições  também já  utilizaram o  espaço  conjuntamente,  a  história  do  GAPA,  a  situação  do
despejo, a situação dos documentos e arquivos que permanecem no local e que estão procurando
alternativas. Cláudio abre para o debate. Carlos Correa Martins questiona há quanto tempo o CES
tem o conhecimento dessa situação do GAPA. João de Deus se mostra bastante preocupado com a
situação. Bruno, da SES, faz uma explanação do ponto de vista da Secretaria sobre a situação do
GAPA, inclusive informando que o GAPA está no CADIN por ter em aberto uma prestação de
contas e que, conforme a legislação atual, se fossem ceder espaços para ONG’s, teriam que abrir
concorrência  para  todas  as  instituições.  Zilá,  da  Agafape,  relembra  que  ainda  existe  muito
preconceito com relação à AIDS e relata que a instituição deles também ocupa uma área federal e
que sempre há a  incerteza da permanência,  concluindo que temos que lutar  por esses  espaços.
Carlos Correa Martins questiona as colocações da SES e sugere que o CES faça uma resolução
exigindo que a SES dê um local ao GAPA. Cláudio faz uma avaliação desse processo e destaca que
no local há um arquivo histórico, importantíssimo e que pode ser feito o contato com a ESP para ver
se é possível levar algumas coisas para lá. Também propões a digitalização de alguns documentos.
Károl coloca que existem questões jurídicas para serem resolvidas e entendimentos diversos e que
devemos tentar encontrar uma saída para isso. Élson, da SES, informa que não foi falta de vontade
política,  pois  essa  história  já  passou  por  vários  governos  sem  resolutividade.  Informa  que  a
Prefeitura de POA já deu encaminhamento e vai buscar solução e que precisamos discutir o grave
problema que é a AIDS. Alfredo, da CUT, acha que deve ser feita denúncia na OMS pelo descaso
com a saúde pública. Zé Hélio informa que na reunião com o MP houve a proposta do tombamento
da casa do GAPA pelo significado nessa luta histórica. Carlos faz esclarecimentos gerais e informa
que esse tema já veio para ser discutido aqui no CES e que estão negociando com o município e
querem que o contrato de cedência tenha tempo fixo e que não fique dependendo de governos.
Cláudio encaminha colocando que há consenso sobre a situação do GAPA e sugere formalizar
esclarecimentos para o Estado e município e elaborar uma moção para ser aprovada na próxima
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plenária. Károl sugere fazer um documento para os conselhos de classe envolvidos. Carlos acha que
tem que se efetivar a parceria entre o Estado e a sociedade civil para o enfrentamento dessa questão.
Cláudio refaz a proposta  e  sugere que a discussão seja aprofundada na comissão DST/AIDS e
depois trazida para a plenária. Sugere que a comissão faça uma moção para trazer para a próxima
plenária,  encerrando esse ponto de pauta.  Cláudio sugere inverter a pauta e inicia um relato da
Conferência Nacional de Saúde das Mulheres e de como foi a participação da delegação do RS.
Relata também a situação de uma conselheira que ficou em Brasília por motivos de saúde e que o
CES está tomando as providências para resolver a situação. No ponto da Conferência Estadual de
Vigilância em Saúde, Camila informa sobre a situação dos processos e de como estão andando as
conferências municipais e relata que Canoas fará fora do prazo e precisamos colocar em votação na
plenária sobre a sua validação. Sandra Schmitt coloca que não teremos o Sisconferência devido às
dificuldades de deslocamento dos técnicos a partir de um problema que houve na conferência das
mulheres na Bahia, mas que existe um plano B. Camila relembra da importância de acessarem a
página do CES para obterem as informações relacionadas à Conferência. Cláudio informa que o
CNS está  discutindo a aceitação das conferências realizadas fora de prazo e  que,  diante  disso,
devemos  estabelecer  uma data  limite  para  o  envio  dos  relatórios  para  o  Estado,  permitindo  e
aceitando que algumas conferências  municipais ocorram fora do prazo,  desde que os  relatórios
sejam enviados  até  o  prazo  acertado.  Cláudio  relembra  que  os  membros  do  CES  para  serem
delegados  devem participar  de  uma  conferência  municipal  e  que  a  comissão  organizadora  da
conferência irá elencar os critérios para eleição dos delegados eleitos pelo CES. Sobre a PAS 2018,
Cláudio sugere que o processo seja como foi com o RAG 2016 e que as comissões discutam antes e
que tragam suas colocações para a plenária do dia 14 de setembro e destaca que é a primeira vez
que o Estado mandou antes o documento para o CES avaliar. Nos assuntos gerais, Alfredo relata
sobre o encontro das CIST’s que teve em Brasília e do abaixo assinado sobre a EC 95 e solicita
encaminhamento do documento pelo CES às entidades. Dá um informe que o STF fez uma liminar
sobre alguns pontos importantes da reforma trabalhista. Lotário informa sobre mais uma morte de
um companheiro de luta contra o golpe e que é preciso denunciar. Também informa que estiveram
em Santa Maria pela comissão de fiscalização e trarão um relato para a próxima plenária. Zé Hélio
solicita representantes para montar um GT para proteção do GAPA e de outras ONG’s e que é para
indicar os nomes para o João Pedro do CES. Károl faz um convite para assistir os curtas do festival
de cinema de Gramado e faz indicações de dois filmes: “Águas Claras Inocentes” e “Secundas”.
Nada mais havendo tratar, Itamar encerra a plenária. Eu, Camila Jacques,  lavrei a presente ata,
complementada  por Valdirene  Corrêa  que, após leitura e aprovação, será assinada pela Mesa
Diretora. Porto Alegre, 10 de junho de 2017.

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

        Fabiana Andressa                                                                        Denise Cruz 
 Coordenadora do CES/RS               Coordenadora do CES/RS

    Lotário Schlindwein                                                                                   Camila Jacques
  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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