
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 19ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No dia oito de novembro de 2018, às 13h30min, no Auditório do Conselho Estadual de 
Saúde, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 1501/9º andar, reuniu-se o Plenário do
CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1º) Inscrições para Assuntos Gerais; 2º) 
Atas e Expedientes; 3º) Informes e Expedientes; 4º) Aprovação de moções; 5º) 8ª 
Conferência Estadual de Saúde; 6º) Comissão Eleitoral da Mesa Diretora 2018-2020; 
7°) Apresentação Plano Regional Integrado; 8º) Apresentação 2º RDQA; 9°) Relato 
das Comissões do CES/RS; 10º) Assuntos Gerais; Titulares: Irene Prazeres 
(SINDFARS), Melissa Dorneles (CRP), Claudio Tasca (FRACAB), Zilá Cohen (AGAFAPE),
Denize Cruz (SERGS), Elizandra Ferronato (CRESS), Lotário Schlindwein (CGTB), 
Elpídio Borba (CGTB), Ana Maria Valls (AGAPAN), José Hélio (GAPA), Clayton Borges 
(SPGG), Leila Ghizzoni (EMATER), Luana Gehres (SES), Alfredo Gonçalves (CUT), 
Camila Jacques (CRMV), João De Deus Pawlak (FRACAB), Jairo Tessari (FED.STAS 
CASAS E HOSP FILANTR), Itamar Santos (FETAPERGS), Milton Brasil (FETAG), Ivarlete
Guimarães (FGSM), Carmem Fortunato (SEDUC), Adão Zanandréa (FCD), Ení Bahia 
(CNBB), Teresinha Cardoso (SES), Alcides Pozzobon (AHRGS-FEHOSUL). Suplentes: 
Bárbara Pires (FIERGS), Sandra Schmitt (MS), José Severino Becker (FRACAB), 
Carolina Gualdi (SINDSEPE), Carlos Luis (FEESSERS), Paula Fortunato (FETAG), 
Jéssica Gil (CRP). O presidente do CES Claudio Augustin inicia a plenária mostrando que 
os residentes da escola de saúde pública estão presentes, e que após os pontos de pauta
será aberto um espaço para a manifestação deles. As atas pendentes para aprovação 
eram a 17ª Plenária Ordinária (25/10) aprovada com uma abstenção. A ata da 17ª 
Plenária de Conselhos de Saúde (19/10), aprovada com 7 abstenções e sua respectiva 
ata da eleição dos coordenadores de plenária, aprovada com 8 abstenções. E por último a
ata da 18ª Plenária Ordinária (08/11), aprovada por unanimidade. Nos informes e 
expedientes, Claudio Augustin informa a mudança da representação do SINDIFARS, onde
Irene Prazeres fica como titular, e Helena Ransolin suplente. Claudio também relembra 
que na próxima plenária (22/11), serão eleitos os membros das comissões, por tanto as 
entidades devem indicar qual comissão fará parte. Sobre o Plano Regional Integrado, 
Claudio Augustin diz que o plano decorre da portaria 37 da tripartite, de março desse ano 
e é um processo do plano estadual de saúde, e o PES pela primeira vez deverá conter 
planos regionais e macrorregionais, sendo uma inovação muito importante. O presidente 
frisa que as pessoas que apresentarão o plano são servidoras da SES e não representam
o governo. Lídia, técnica da SES apresenta na plenária como está organizado até o 
momento o processo de planejamento regional integrado. Após a apresentação, é aberto 
um espaço para debate, e Claudio Augustin começa falando que estamos em um 
momento crítico da sociedade brasileira e do SUS, porém não entrará em demérito sobre 
isso. Claudio diz que o que se pode fazer no momento é discutir como será construída a 
resistência para a continuidade do SUS. O presidente também frisa que as conferências 
que acontecerão em 2019 tem o dever de analisar a situação de saúde e deliberar sobre 
diretrizes, embora a tradição das conferências no Brasil discutem mais propostas do que 
diretrizes. Irene Prazeres, SINDIFARS, diz que o controle social tem como sua principal  
ferramenta os planos de saúde para que eles acompanhem a realidade dos municípios e 
do estado, e nessa construção é preciso buscar a mobilização do conjunto dos conselhos 
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municipais de saúde para construir nas 30 regiões o diagnóstico da saúde. Ivarlete 
Guimarães, FGSM, diz que esse momento é importante para poder reafirmar os 
compromissos com o sistema único de saúde que esta bastante atacado. Ivarlete também
frisa que a saúde mental tem uma responsabilidade com a pauta da reforma psiquiátrica 
que também está em disputa. Claudio Augsutin diz que há um processo de construção 
que está avançando bem, e se nas conferências municipais já se ter o diagnóstico da 
situação de saúde, a discussão das diretrizes será facilitada. Indo para a apresentação do
2º RDQA, André Quevedo, também técnico da SES realiza a apresentação na plenária. 
Elpídio Borba, CGTB, diz que foi causada uma enorme estranheza que os indicadores 
discutidos não foram apresentados. André Quevedo explica que esses indicadores que 
Elpídio se refere são de fechamento anual conforme a ficha de qualificação do mesmo, ou
seja, serão apresentados no 3º quadrimestre, que é no mês de fevereiro. Finalizado mais 
um ponto de pauta, é aberto o espaço para o manifesto dos residentes da escola de 
saúde pública. Graziela, representante do coletivo lê na plenária a carta elaborada por 
todos. Teresinha Cardoso, SES, relembra que eles vivem dessa bolsa, e não a receberam
já que ela é paga pelo estado, enquanto os demais programas de residência são pagos 
pelo ministério. Itamar Santos, FETAPERGS, fala para encaminhar uma recomendação 
do pleno ao gestor estadual para que efetua o pagamento assim que o calendário abrir. 
Documento aprovado com apenas duas abstenções (2 representantes da SES). Sobre a 
8ª Conferência Estadual de Saúde, Claudio explica que a comissão criada seja de caráter 
provisório já que determinados cargos serão (ou não) alterados com a mudança de 
governo e da própria mesa diretora do CES. Ficando desse jeito a nominata: 
Coordenação geral (Carlos Duarte), subcoordenadora geral (Camila Jacques), secretaria-
geral (Ana Maria Valls), secretário-geral adjunto (Elpídio Borba), coordenação (Ana 
Majolaro), adjunto (Sônia Pinheiro), formulação (Irene Prazeres), adjunto (José Becker), 
coordenação (Sandra Schmitt), adjunto (Lucia Maria), comunicação (Itamar Santos), 
Adjunto (Denise Cruz), adjunto (Ení Bahia). Proposta de nominata sendo aprovada por 
unanimidade. Claudio Augustin deixa claro que é necessário a presença de todos que 
queiram a manutenção do SUS. O presidente informa que será feito um seminário no dia 
29/11, sendo um evento preparatório para a conferência. Claudio também justifica que a 
aprovação de moções não foi realizada porque a equipe de redação não conseguiu 
finalizá-las. Sobre a comissão eleitoral, Ana Maria Valls mostra a ata da reunião que 
ocorreu no dia 30/11, realizado um cronograma eleitoral para que a eleição possa ocorrer 
dentro do prazo. Com todos os pontos de pauta finalizados, o presidente do CES, Claudio 
Augustin finaliza a plenária, qual eu, Leonardo Dias Lima, lavrei a presente ata que, após 
leitura e aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 8 de novembro de 
2018.

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

       Denise Cruz                                                                                     Lotário Schlindwein    
Coordenadora do CES/RS                                                                  Coordenador do CES/RS

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


