ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 5ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 11 de abril 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) Aterros Sanitários em Viamão; 5) Lei do CES; 6) Representação do
CES em colegiados externos; 7) 8ª Conferência Estadual de Saúde; 8)Relato das
Comissões do CES/RS; 9) Assuntos Gerais; Titulares: José Hélio (GAPA), Paulo Casa
Nova (CRMV), Alcides Pozzobon (AHRGS-FEHOSUL), Alfredo Gonçalves (CUT), Ana
Maria Valls (AGAPAN), Carlos Weber (FEESSERS), Claudio Tasca (FRACAB), Melissa
Doneles (CRP), João De Deus (FRACAB), Ení Bahia (CNBB), Denize Cruz (SERGS),
Sandra Schmitt (MS), Elpídio Borba (CGTB), Lucia Maria (SINDSEPE), Claudio Augustin
(CUT), Terezinha Cardoso (SES), Rodrigo Caprio (UFRGS), Tuane Devit (CRESS), Carlos
Geyer (FIERGS), Ivarlete Guimarães (FGSM), Vera Ramos (CREFITO), Jairo Tessari
(FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR), Leila Ghizzoni (EMATER), Adriele Flores
(SIMERS). Suplentes: Anitamar Lencina (CUT), Paula Fortunato (FETAG), Carolina
Gualdi (SINDSEPE), Fernanda Rodrigues (SEPLAG), Maria Lantmann (CRN), Karina
Hamada (FCD), Larissa Dallagnol (FGSM), Vitorio Alexandre (CNBB), José Severino
Becker (FRACAB), Jéssica Gil (CRP). O presidente do Conselho Estadual de Saúde,
Claudio Augustin, inicia a plenária ordinária informando que as atas que seriam avaliadas
hoje, serão avaliadas na próxima plenária, pois o redator das mesmas encontrava-se
doente e não teve tempo hábil para finalizá-las. Nos informes e expedientes, foi relatado o
seguinte: aprovação da Comissão Permanente de Atenção Farmacêutica, pedido da SES
para aumentar o prazo de indicação de representantes para a Comissão Permanente de
Assistência Farmacêutica, e indicará alguém futuramente, indicação de representante
titular do GAPA, Zé Hélio, indicação do GAPA para as comissões de assistência
farmacêutica e IST/AIDS e Tuberculose, também Zé Hélio, indicação de representante
titular do MS, Sandra Schmitt e moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Passo
Fundo sobre o ato do ministro da economia, Paulo Guedes, que propõe terminar com
receitas vinculadas a saúde e educação. Sobre os aterros sanitários em Viamão,
Carolina, moradora do canta galo realiza uma apresentação breve sobre a situação,
assim foi deliberada uma moção de Repúdio pelo CES, aprovada por unanimidade. É
aberta na plenária um espaço para os residentes da ESP, Escola de Saúde Pública, que
realizam uma leitura da carta referente aos atrasos nas suas bolsas auxílio, assim foi
deliberada uma elaboração de recomendação cobrando a regularidade da bolsa e o
desacordo do CES sobre a suspensão de novas turmas. Na próxima pauta, foi realizada
uma apresentação da situação da lei do conselho e foi articulado o grupo de trabalho
composto inicialmente por Rodrigo, Jairo, Carlos, Ana, Alfredo, Eni, Elpidio, Zé Helio,
Becker, Cláudio, Carina e Vera, tendo a primeira reunião do GT na quarta-feira que vem,
às 15hs com prazo para encaminhar sugestões para a minuta até o dia 25/04, e
apresentação da minuta na Plenária do dia 02/05. Ao decorrer da plenária, o sétimo ponto
de pauta se inicia, abordando o tema: 8ª Conferência Estadual de Saúde, foi realizada
uma sistematização sobre as situações referentes a organização da conferência e sobre a
situação da gestão no CMS de POA, a qual se retirou da mesa do CMS e está
tensionando a criminalização do conselho. Informado também que será realizado um ato
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na abertura da conferência em apoio ao controle social e ao CMS/POA, e no domingo, às
12hs, realizar caminhada da conferência até ao HPS. Deliberado também pela construção
de moção de apoio ao controle social e ao CMS/POA, pelo CES/RS. Sobre a
infraestrutura, amanhã (12/04), serão encaminhados os nomes para a viabilização de
transporte, diárias e etc. Na pauta da representação do CES em órgãos de gestão, foram
pontuadas as contradições das representações do CES em órgãos de gestão e a
discussão continuará nas próximas plenárias. Com as pautas finalizadas, o presidente
Claudio Augustin, encerra 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, 11 de abril de 2019.
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