ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 12ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia vinte e sete do mês de julho 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 Gerais; 2º) Aprovação da ata da 11ª Plenária de 2017; 3º)
Informes; 4º) Expediente; 5º)Conferência de Saúde das Mulheres; 6º) Conferência Estadual
de Vigilância em Saúde (CVS); 7º) Comissões; 8º) Assuntos Gerais. Titulares: Camila Jacques,
Zilá Cohen, Denize Cruz, Carlos Martins, Adão Zanandrea, Ana Maria Valls, Jairo Tessari, Elpidio
Borba, José Hélio Freitas, Lotário Schlindwein, Itamar Santos, Carolina Gyenes, Eni Bahia, Alfredo
Gonçalves, Claudio Augustin, Sandra Leon. Suplentes: Károl Cabral, Barbara Pires, Cassio
Tondolo, Diva da Costa, Sandra Schmitt, Maria Alice Lantamann, Cristian Guimarães, Irene
Prazeres, Sheila Vilas Boas. O vice-presidente do Conselho, Itamar, dá as boas vindas e inicia a
plenária com a inscrição para assuntos gerais. Posteriormente passa-se para o ponto da aprovação da
ata da 11ª plenária, onde Ana Valls faz três correções. É colocada em votação com as correções
propostas e é aprovada por unanimidade. No terceiro ponto de pauta, Zé Hélio convida para a
Conferência Livre de AIDS/DST/TB e co-infecção que será no dia 03/08/17 e o convite será
enviado para o CES repassar a todos. Karol convida para uma aula pública sobre saúde no dia
05/08/17, no bairro Restinga, em Porto Alegre e também enviará o convite ao CES para
encaminhamento a todos. Cássio, do CRESS, convida para o Fórum da Frente em Defesa do SUS
que será no dia 09/08/17 e também informará o CES. No ponto expediente, foi informada a
substituição do conselheiro titular do Ministério da Saúde, Stênio Dias Pinto Rodrigues por Magda
Elisa de Assis. No quinto ponto de pauta, sobre a Conferência de Saúde das Mulheres, foram
repassados informes sobre as passagens e as regras de embarque e informado que a préprogramação da Conferência Nacional será colocada no site do CES. No item seguinte, da
Conferência de Vigilância em Saúde, Camila informa sobre o processo de construção do documento
orientador estadual e apresenta um resumo do documento. Cláudio sugere que antes da leitura do
Documento Orientador da 1ª CVS/RS a gente altere a data da plenária do dia 03 de agosto para o
dia 10 de agosto para permitir mais tempo para a avaliação do RAG e da PAS e dos documentos que
serão debatidos na próxima plenária. Ana Valls informa que já fizeram a avaliação dos documentos
na Comissão de Fiscalização e Zé hélio informa que irão fazer essa avaliação na Comissão de
DST/AIDS na próxima semana. Cláudio sugere que tenhamos uma reunião com todas as comissões
do CES no dia 03 de agosto, às 16hs para discutirmos os relatórios de avaliação elaborados pelas
comissões sobre os documentos em análise. Todos concordaram com a troca da plenária para o dia
10 de agosto e a reunião no dia 03/08/17. Após esses acertos, foi feita a leitura das propostas do
caderno orientador estadual da conferência de vigilância em saúde. Foram feitos destaques para
alterações, discussões e inclusão de propostas novas no documento. O documento foi aprovado com
as alterações propostas e será finalizado para posterior divulgação no site do CES. No ponto de
relato de comissões, Cláudio inicia dando um relato sobre a CIST e informando que houve um
problema na última reunião, mas que foi resolvido e foi feita uma substituição de um representante.
Informa sobre o Seminário que ocorrerá no dia 01 de agosto, às 8:30 no auditório do MS. Fala da
programação e que serão discutidas as garantias para manter a política de saúde do trabalhador, que
vem sendo uma área bem afetada. Coloca da dificuldade de ser coordenador da CIST e sugere o
Alfredo, sugestão aprovada por todos. Zé Hélio, da Comissão de DST/AIDS, relata sobre a situação
da falta de medicamentos e dos exames de carga viral que foi debatida numa reunião com
representantes do Ministério da Saúde que ocorreu dia 13 de julho. Nessa reunião, foi informado
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pelos representantes do Ministério da Saúde que a situação está sendo regularizada e que os Estados
devem acompanhar. Itamar sugere que a Comissão DST/AIDS faça um documento formalizando
isso. Zé Hélio reforça da importância de termos uma comissão de assistência farmacêutica. Sandra
Leon, da CEPICS, destaca que há um esvaziamento de conselheiros e que isso é muito ruim. Relata
da oficina dos dias 19 e 20 de julho que teve um público de mais ou menos 100 pessoas após a
abertura das inscrições para o público geral e que foi muito produtiva. Informa que ainda terão mais
quatro oficinas no RS e que já estão montando o calendário do processo de multiplicação de
conselheiros para as macrorregiões e que está sendo divulgado no site do CES. Alfredo,
representante da CUT, informa que no dia 8 de agosto terá o Fórum sindical de Saúde do
Trabalhador onde pautarão sobre a retirada dos benefícios dos aposentados. O convite será
repassado ao CES para encaminhamento a todos. Ana Valls, da Comissão de Fiscalização, informa
que acompanhou a plenária do CMS de POA sobre a situação do HPS e relatou que há um vídeo
sendo amplamente divulgado sobre o desmonte no hospital e vê isso com muita preocupação.
Também relata que houve decisão judicial a favor dos conselheiros do CMS que sofreram ação do
ex-secretário de saúde de POA. Cláudio reforça da importância do ganho dessa ação judicial, que
foi uma forma de intimidação do controle social. Itamar coloca que precisamos tomar uma posição
como CES e Cláudio informa que já fizemos uma moção e que estamos apoiando o CMS nas suas
ações. Nada mais havendo tratar, Cláudio 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, 27 de julho de 2017.
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