ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 17ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 10 de outubro 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) Semana da Alimentação; 5) Projeto de Lei 431/19 – Novo Código de
Meio Ambiente do RS 6) Privatização do Atendimento dos Abrigos da Fundação de
Proteção Especia do RS – FPE das Pessoas PCD`S; 7) Relato das Comissões do
CES/RS; 8) Assuntos Gerais; Titulares: Zilá Cohen (AGAFAPE), Alfredo Gonçalves
(CUT), Ivete Dorneles (CRN), Karina Hamada (FCD), Ení Bahia (CNBB), Ana Maria Valls
(AGAPAN), Denize Cruz (SERGS), Leila Ghizzoni (EMATER), Carlos Weber
(FEESSERS), Paulo Casa Nova (CRMV), Elpídio Borba (CGTB), Lucia Maria Diefenbach
(SINDSEPE), Claudio Tasca (FRACAB), Irene Prazeres (SINDFARS), Melissa Dorneles
(CRP), Itamar Santos (FETAPERGS), Vera Leonardi (CREFITO), Maria Grecellé (SES),
Carlos Geyer (FIERGS), Adriele Flores (SIMERS), Juliana Hoffmann (SEPLAG).
Suplentes: José Becker (FRACAB), Renata Ferrugem (CRESS), Carolina Gualdi
(SINDSEPE). A plenária é iniciada com a aprovação de atas, a primeira colocada em
pleno é a ata da 1ª Plenária Extraordinária do CES (18/07/2019), aprovada com uma
abstenção. A ata da 14ª Plenária Ordinária do CES (29/08/2019) também é aprovada com
1 abstenção. Nos informes e expedientes, o Conselho Municipal de Lajeado enviou uma
moção de apoio a imediata abertura do laboratório regional vinculado a 16ª
Coordenadoria Regional de Saúde. Moção aprovada por unanimidade. Sobre a semana
da alimentação, Leila Ghizzoni, EMATER, e Ivete Dorneles, CRN, realizaram a
apresentação na plenária, expondo também a programação da semana. Na pauta do
Projeto de Lei 431/19 – Novo Código de Meio Ambiente do RS, Itamar Santos,
FETAPERGS, explica que esse projeto de lei autoriza a autorregulamentação, onde os
empreendimentos do estado do Rio Grande do Sul poderão se autorregula mentar sem a
necessidade da apresentação de estudos técnicos que autorizem a instalação de tal
empreendimento. Foi convidado então Rafael, que pertence a um grupo de trabalhadores
da Fundação de Proteção Ambiental, FEPAM, que elaborou uma nota técnica a respeito
do PL 431/19. Rafael então faz um breve relato onde no final de agosto/início de
setembro, um colega sem relação com a FEPAM ficou sabendo que o governo pretendia
alterar o código do meio ambiente, e nenhum empregado da FEPAM tinha conhecimento
disso. Assim ele e seus colegas se reuniram e decidiram que algo deveria ser feito. Há um
debate sobre a questão e Ana Valls, AGAPAN, lê uma moção feita para esse tema,
aprovada com 2 abstenções. Finalizando a pauta Itamar Santos põe em votação a
redação final da resolução 05-sobre mega mineração. Lida e aprovada com 3 abstenções.
Na pauta da Privatização do Atendimento dos Abrigos da Fundação de Proteção Especia
do RS – FPE das Pessoas PCD`S, Edna, trabalhadora da fundação relata que no mês
passado houve rumores que as crianças do abrigo José Leandro, todos portadores de
necessidades especiais, seriam passados para a iniciativa privada. Foram procuradas
informações a respeito mas foi negado que isso aconteceria. Logo após esse fato foi
marcada uma reunião e foi confirmado que sim, as crianças iriam para uma clínica. Diante
dos fatos ocorrerem com uma velocidade absurda, todos ficaram em choque. Edna conta
que as crianças saíram pensando que seria mais um passeio rotineiro mas na verdade
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não. Muitos deles são autistas severos e no momento não andam se comunicando. A
trabalhadora da fundação também conta que foi na clínica no dia seguinte e encontrou
muitas irregularidades. Após os relatos, Itamar Santos diz que tudo acaba indo para a
mão do controle privado, onde os conselhos, trabalhadores e usuários muitas vezes nem
sabem quem são. Itamar também frisa que são tutelados pelo diretor do complexo, e que
isso que está acontecendo é muito nebuloso. Com todos os assuntos finalizados é
encerrada 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, 10 de outubro de 2019.
Claudio Augustin
Presidente do CES/RS

Itamar Silva Santos
Vice-Presidente do CES/RS

