
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

ATA DA 4ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No dia doze de abril  de 2018, 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  Geral;  2º)  Informes  e  expedientes;  3º)  Apresentação RAG;  4º)  16ª
Plenária Estadual de Conselho de Saúde; 5º) 21ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde,
Entidades, Movimentos e Populares; 6º) Situação dos CERESTs Regionais; 7º) Novo Sistema
Nacional  de  Saúde;  8º)  Comissões  do  CES;  9º)  Assuntos  Gerais.  Titulares: Ana  Valls
(AGAPAN),  Cláudio  Tasca  (FRACAB),  Sandra  Leon  (CRP/RS),  Itamar  Santos  (FETAPERS),
Rodrigo  de  Castro  (UFRGS),  Leila  Glizzoni  (EMATER/RS),  Glades  (FEHOSUL),  Zilá  Cohen
(AGAFAPE),  José Helio (GAPA),  Camila  Jacques (CMRU/RS),  Károl  Cabral  (FGSM),  Denize
Cruz (SERGS),Eni Bahia (CNBB), Lotário Schilindwen (CGTB), Áglae (SES), Cláudio Augustin
(CUT),  Melissa  Dorneles  (CRPRS),  Elpidio  (CGTB),  João  Pawlak(FRACAB),  Jairo  Tessari
(FEDS),  Sheila  Born  (SOERGS). Suplentes:  José  Severino(FRACAB),  Jaime (CGTB),  Sandra
Schimit (MS/RS), Paula Fortunati (FETAG), Barbara Peres (FIERGS). Cláudio Augustin inicia a
plenária  dando  as  boas-vindas  aos  presentes  e  abre  para  inscrições  de  assuntos  gerais.  Nos
expedientes,  informa a  alteração  dos  representantes  da  FETAG,  que  terá  como novos  titulares
Giovani  Zortea  e  Lérida  Matilde  Pivoto  Pavanelo  e  como  suplentes  Anajá  Teixeira  e  Paula
Fortunato. Nos informes Cláudio relata que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente suspendeu a
audiência pública que teria sido no dia 06/04 pela manhã e que ela será reagendada, mas ainda não
tem data. No evento do dia 06/04 pela tarde, houve uma boa discussão sobre financiamento no SUS
e ficou combinado de se continuar esse debate e de se reproduzir essa discussão. Posteriormente foi
feita a proposta de alteração das datas das próximas plenárias, visto que tem uma que está marcada
para o feriado do dia 31/05. Camila apresenta a proposta das novas datas até a plenária do dia 27/09
onde seguem as já marcadas e aprovadas. As novas datas são: 26/04, 10/05, 24/05,07/06, 21/06,
05/07, 19/07, 02/08,  16/08,  30/08, 13/09 e 27/09. É colocado em votação e  a nova proposta  é
aprovada por unanimidade. No terceiro ponto de pauta, é feita a apresentação do RAG pela SES,
que informa que a versão impressa e em CD já foi entregue para o CES e está disponível na íntegra
na página da Secretaria na internet. Cláudio informa que a ideia é a SES apresentar o documento,
que é extenso, e depois se formar comissões para discutir por temas, visto que as áreas técnicas não
estão presentes hoje e assim foi feito no ano passado. Cristiane, da SES, faz a apresentação e após
isso acontece um debate com os conselheiros. Entre as discussões, Jairo ressalta que já fizemos
solicitação para melhorarmos os recursos humanos do CES para que possam ajudar na análise do
RAG e que isso é fundamental. Aglaé complementa que o Estado chamou os concursados e que é
importante que o CES converse com o diretor-geral do RH da SES sobre  essas necessidades que
estão agora sendo preenchidas. Cláudio resgata que temos feito grupos de análise do RAG para
depois sentarmos com o corpo técnico da SES, o mesmo, sugere uma primeira reunião para o dia 19
de abril às 14hs no CES e assim fica agendado. Cláudio antes de passar para o próximo ponto de
pauta informa a alteração de representante titular  do CRP, saindo a conselheira  Sandra Leon e
entrando a  conselheira  Melissa.  Sandra  Leon solicita  fala  e  informa que desde  o  final  do  ano
passado assumiu a presidência do CMS de Alvorada e está tendo muita demanda por lá. Assim,
informa que continuará como suplente e na CEPICS. Agradece a todos pelos nove anos e meio de
CES. Melissa se apresenta para a plenária. Seguindo a pauta, Itamar faz um relato da 16ª Plenária
Estadual  de  Conselhos  de Saúde que  ocorreu  no dia  03/04 no auditório  da FETAG. Que essa
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plenária aconteceu diante da conjuntura de desmantelamento do SUS e que foi desencadeada pela
EC95 e faz uma autoavaliação sobre a participação dos conselheiros e que devemos nos mobilizar
para  reagirmos  em  defesa  do  SUS.  Ana  Valls  parabeniza  o  evento  e  que  as  falas  foram
extremamente  esclarecedoras  e  que  foi  um momento  estratégico  e  que  quem não  estava  deve
procurar ouvir o que ficou gravado. Ressalta que haverá mais uma plenária estadual este ano e que
todos  devem  procurar  participar.  Lotário  faz  uma  reflexão  sobre  a  pouca  participação  dos
conselheiros na plenária estadual, mas ressalta que foi de extrema qualidade o evento. Karol ressalta
que foi muito esclarecedora e que todos nós receberemos o material por e-mail. Cláudio informa
sobre um documento do TCE, que suspende a extinção das fundações Estaduais. Cláudio informa
que ano passado não fizemos Plenária Estadual e que por isso esse ano teremos duas. A primeira foi
dia 03/04 e foi preparatória para a Plenária Nacional dos dias 04 e 05/05 que ocorreu em Brasília e
serviu para discussão da conjuntura política atual e as interfaces com o SUS. Relata que na Plenária
Nacional esses assuntos também foram abordados, mas considerou que o evento não foi produtivo e
que  precisamos  tomar  uma  posição  sobre  esse  modelo  de  plenária  nacional  e  fazermos  um
documento apontando os problemas que ocorrem nesses eventos, que já foram apontados aqui no
CES. Cláudio também informa que discutimos na mesa diretora a proposta de fazermos 7 Plenárias
Macro Regionais para levarmos essas discussões para todo Estado. Itamar encaminha para sugestão
de datas e formação de um GT para organização das mesmas. É montado um GT para organizar,
composto por Ana, Lotário, Eni e Cláudio, além da CEPICS. Passando para o próximo ponto de
pauta, solicitado por Alfredo, Cláudio esclarece que por outro compromisso Alfredo não poderá
comparecer hoje e informa que conversou com ele para que a CIST traga um panorama da situação
atual dos CERESTs para ser apresentada e discutida numa plenária. Cláudio passa para o próximo
ponto de pauta, sobre o Novo Sistema Nacional de Saúde e faz um relato sobre o que está sendo
discutido.  Que  ocorreu  um encontro  organizado  pela  Confederação  Nacional  de  Saúde  e  que
precisamos fazer alguma coisa, visto que várias instituições estão se posicionando contrárias a esse
novo sistema e que podemos fazer uma moção de repúdio e também pautarmos numa plenária.
Aglaé complementa que também receberam isso e que o CONASS também tem posição contrária e
que estão discutindo isso  neste momento em Brasilia . Concorda que o CES deve se manifestar
urgentemente contrário a isso. Jairo informa que a entidade dele também é contrária e consideram
um absurdo essa proposta. Melissa, do CRP, faz a leitura de uma nota da sua entidade também
contrária. Eni sugere que o documento do CRP seja enviado a todos. Itamar faz um histórico do
SUS e alerta todos para o desmonte do SUS e que precisamos colocar no papel. Cláudio encaminha
para sugerirmos uma data para nova audiência pública na Assembleia para discutirmos isso o mais
breve possível. Jairo alerta para cuidarmos o público e quem participará, pois precisamos trazer
gente de todos os lados. Cláudio encaminha para montarmos uma moção em cima do documento do
CRP,  para  o  Rodrigo  elaborar.  Coloca  em votação  e  a  elaboração  da  moção  é  aprovada  por
unanimidade.  No ponto seguinte  de pauta,  Cláudio esclarece que o ponto é para discussão das
comissões e não relato. No entanto, como teremos reunião com o diretor-geral de RH da SES às
17hs, sugere que tenhamos apenas o relato das comissões, visto o adiantado da hora. Zé Hélio, da
comissão IST/HIV/Aids  e  Tuberculose,  informa que  está  preocupado com o convênio  do ADS
assinado e que trarão os documentos para o CES para discussão. Cláudio informa que a assinatura
do convênio ainda não chegou ao CES e que será pautado quando vier. Ana Valls, da comissão de
fiscalização,  informa que  estão  com dificuldade  de  assessoria  técnica  para  emissão  de  parecer
referente às auditorias e que estão com dificuldades para conseguir informações com os conselhos
municipais de saúde. Karol, da comissão de saúde mental, solicita posição da mesa sobre o PNASA.
Relata que na última vistoria não teve a presença do controle social e que não foi apontado nenhum
problema,  quando  sabem  que  existem  muitos  problemas  nesses  locais  e  informa  que  estão
trabalhando em parceria com a comissão de saúde mental do CMS de POA. Cláudio esclarece que o
ofício sobre esse tema chegou hoje pela manhã na mesa diretora e que já foi dado encaminhamento.
No ponto dos assuntos gerais, Aldo da FRACAB, faz um relato do Hospital de Tenente Portela que
está muito bom e faz a apresentação de uns documentos.  Eni Bahia faz uma denúncia sobre a
dificuldade  que  as  pessoas  estão  tendo  para  conseguir  medicamentos,  principalmente  para  os
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doentes  renais  e  que  levará  essa  denúncia  para  a  comissão.  Lotário  faz  uma denúncia  sobre a
situação grave de saúde decorrente dos agrotóxicos e que devemos refletir sobre isso. José Severino
da FRACAB traz uma preocupação com o atendimento oncológico no vale dos sinos, que não está
ocorrendo e relembra os conselheiros que podem se manifestar para contribuírem com o GT do
Regimento. Cláudio informa que houve problema na convocação da última reunião e remarca a
próxima reunião para quinta-feira que vem (19/04) às 16hs, depois da reunião do GT do RAG. João
de Deus, da FRACAB, informa que estão se dividindo na entidade para participarem das comissões.
Nada mais havendo tratar, Cláudio encerra a plenária. Eu, Camila Jacques,  lavrei a presente ata,
complementada por Bruno Tavares Medeiros que, após leitura e aprovação, será assinada pela Mesa
Diretora. Porto Alegre, 12 de abril de 2018.

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

    Aglaé Regina da Silva                                                                             Denise Cruz 
 Coordenadora do CES/RS           Coordenadora do CES/RS

    Lotário Schlindwein                                                                               Camila Jacques
  Coordenador do CES/RS             Coordenadora do CES/RS

       Jairo Francisco Tessari
   Coordenador do CES/RS                                                             
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