
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

ATA DA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No dia oito de março de 2018, às 14 h, 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) Assuntos Gerais; 2) Aprovação das ATAS;3) Informes e Expedientes; 4) 1ª
Conferência  Nacional  de  Vigilância  em  Saúde;  5)  Nomeação  dos  concursados
SES/RS; 6) Posse núcleo de coordenação do CMS/Porto Alegre; 7) Comissões do
CES/RS; 8) Plenárias Estadual e Nacional; 9) Semana da Saúde. Titulares: Eni Bahia
(CNBB), Zilá Cohen (AGAFAP), Mara Soeiro (SINDSEPE), Denize Cruz (SERGS), Jairo
Tessari  (FED.  STAS.  CASA  DE  MISERICÓRDIA),  Adão  Zanandrea  (FGV),  Lotario
Schindwein (CGTB), Alcides Pozzobon (FEROSUL), Itamar Santos (FETAPERGS), Leila
Glizzoni (EMATER/RS) Károl Veiga (FGSM) José Hélio (GAPA) Alfredo Gonçalves (CUT),
Claudio Augustin (CUT),  Sandra Leon (CRP/RS), Fernando Prati  (CREFITO),  João de
Deus (FRACAB), Helena Ransolin (SINDIFARS), Camila Giugliani (UFRGS), Teresinha
Cardoso (SES), Elpidio Borba (CGTB).  Suplentes:  Rebel Machado (SEA), Roberta de
Moraes (SPGG),  José Severino (FRACAB),  Barbara Peres (FIERGS),  Gilmar Campos
(CONSELHO POA), Maria Alice L. (CRN), Jaime B. B. (CGTB). O vice-presidente Itamar
Santos,  dá  as  boas  vindas  ao  pleno  e  abre  as  inscrições  para  assuntos  gerais.  Ele
comenta sobre a monção 001, de 05 de março de 2018, do conselho municipal de saúde
de Gravataí. Michele informa que terá um evento que discute o trabalho de parto, no dia
26 de março, às 14:00, no Plenarinho. Claudio Augustin salienta que houve um pequeno
atraso referente as passagens dos conselheiros, para a conferência nacional de vigilância
em saúde.  Sugere  que  o  conselho  faça  um documento  apontando  os  problemas  do
regulamento do regimento dessa conferência,  abrindo espaço para defesa (a favor ou
contra). No regimento atual, somente é permitido esse espaço de voz, se o plenário, por
maioria, aprovasse que houvesse apresentação de defesa, pró ou contra. Claudio passa
para o próximo ponto de pauta, referente aos concursados. Ressalta que o Ces precisa
de novos servidores, e o estado, somente dispôs 3, dos aprovados. Károl Veiga, reafirma
a fala do presidente, para a necessidade do Ces. Claudio retoma a palavra e lembra que
deveria  ter  acontecido  uma  eleição  em  dezembro,  houve  problemas  em  relação  a
comissão eleitoral, a comissão renunciou e o plenário do conselho optou por abrir um
novo processo, o secretário não aceitou, através de uma nota técnica da PGE, ele alegou
que o conselho não tinha mais membros. Há uma ação no ministério público, que tenta
reestabelecer a legalidade dos fatos, mas independente desta ação, o conselho, quanto
controle  social  deve agir  para se posicionar  contra a ilegalidade do ato do secretário
municipal  de  saúde.  Existem  muitas  cidades  do  Brasil,  que  têm  seus  conselhos
municipais interditados, e conselho estadual é chamado para resolver essas situações,
porém  não  está  sendo  possível.  Os  conselheiros  debatem  sobre  fazer  uma  monção
referente a este problema nos conselhos municipais. Comentam sobre como funciona os
participantes e conselheiros nas reuniões, explicam que, os conselheiros têm espaço de
voz e voto,  já  os participantes têm somente o espaço de voz.  José Severino Becker
sugere que os regimentos de cada comissão sejam encaminhados a todos conselheiros.
Rebel Machado, explica que referente a questão orçamentária da saúde, não foi alterado
em nada. Apenas o repasse financeiro, que será em duas contas e não somente em uma
para  cada  questão.  Os  vínculos  orçamentários  continuam  os  blocos  de  orçamentos.
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Itamar  Santos,  comenta  sobre  as  responsabilidades  dos  conselheiros,  tanto  estadual,
quanto municipal, continuam as mesmas. Claudio, evidencia a importância de criar regras
para  as  comissões,  onde  os  conselheiros  poderiam  participar  de  no  mínimo  uma
comissão,  no  máximo  duas.  E  que  cada  comissão  tenha  um  número  mínimo  de
participantes para poder funcionar. Continua sua fala, sobre a Semana da saúde, dia 3,
Terça-Feira, haverá uma plenária estadual de conselhos. Nos dias 4 e 5 terá plenária
nacional.  E dia  6  terá  uma audiência  pública na assembleia,  na  audiência,  os temas
serão, as consequências para o financiamento do sus, a ementa 95 e as políticas de
saúde. Nada mais havendo a tratar, Claudio Augustin deu por encerrada a reunião, da
qual  eu,  Pedro  Fernandes  lavrei  a  presente  ata  que,  após  leitura  e  aprovação,  será
assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 05/06/18.

    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
Coordenador do CES/RS    Coordenadora do CES/RS

   Aglaé Regina da Silva 
Coordenador do CES/RS
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