ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA DA 13ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia dezesseis do mês de agosto 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) Programação anual de saúde; 4º) Relato das Comissões do CES/RS; 5º) Assuntos Gerais;
Titulares: José Claudio Maciel Tasca (FRACAB), Adão Zanandréa (FCD), Itamar Santos
(FETAPERGS), Ení Bahia (CNBB), Zilá Cohen (AGAFAPE), Lucia Maria Diefenbach
(SINDSEPE), Károl Veiga (FGSM), Silvana Inês Forster (CREFITO), Elizandra Ferronato
(CRESS), Elpídio Borba (CGTB), Luana Gehres (SES), João De Deus Pawlak (FRACAB), Lotário
Schlindwein (CGTB), Denize Cruz (SERGS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Leila Ghizzoni
(EMATER), Camila Jacques (CRMV), Claudio Augustin (CUT), Sonia Pínheiro (SOERGS),
Alcides Pozzobon (FEHOSUL-AHRGS), Alfredo Gonçalves (CUT), Milton Brasil (FETAG),
Terezinha Valduga (SES), José Hélio (GAPA), Aglaé Regina (SES). Suplentes: José Severino
Becker (FRACAB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE), Rosa Maria Schlichting (SPGG), Maria
Alice Lantmann (CRN), Sandra Schimitt (MS), Bárbara Pires (FIERGS), Irene Prazeres
(SINDFARS). A integrante da mesa diretora, Camila Jacques, CRMV, comanda a aprovação das
atas, são colocadas 4 atas pendentes de 2016 para votação e também a ata da 12ª plenária ordinária
de 2018, após processo de votação todas são aprovadas. Camila explica que todas as atas pendentes
dos anos de 2016 e 2017 foram finalizadas. É iniciada a pauta sobre a PAS (Programação anual de
saúde). André, técnico da SES explica que serão tratadas apenas metas que o conselho apontou.
Como exemplo das metas tratadas na plenária, Meriana Farid, diretora do fundo estadual de saúde
fala do parcelamento das dívidas dos hospitais e o cumprimento dos 12% orçamentais conforme a
lei complementar. Meriana diz que conforme é aprovado pelo tribunal de contas do estado, os 12%
estão sendo cumpridos. O presidente Claudio Augustin diz que o conselho tem uma posição
sistemática sobre isso e não é possível aceitar isso. Claudio frisa que se o estado insistir nisso, o
conselho não pode aceitar. Meriana ressalta a importância da posição do conselho, pois a mesma
ajuda a cumprir os 12%. Um dos assuntos que cercam a PAS é a duplicidade do cartão SUS.
Claudio cita Caxias do Sul, com um pouco mais de 400 mil habitantes, e o número de carteirinhas
existentes no município supera o número de habitantes. Itamar Santos, FETAPERGS, diz que
precisa se ter um só sistema para se reportar e acabar com esses casos. Após todas as outras metas e
objetivos que o conselho apontou serem explicadas, André, técnico da SES lembra que algumas
questões não foram tratadas em plenária pelo motivo de que alguns técnicos não puderam
comparecer na plenária e também pela falta de tempo hábil para apresentação, mas que essas
questões serão respondidas e encaminhadas por e-mail para o conselho. O presidente Claudio
Augustin agradece a presença e permanência de todos os servidores da secretaria. Claudio fala
então da realização de uma plenária estadual do conselho e nessa plenária será eleito um novo
coordenador de plenária e os suplentes. O presidente coloca em votação para realização dessa
plenária e cita a cobrança do conselho nacional para realização da mesma que está programada para
o dia 14 de setembro. Votação realizada e aprovada por unanimidade. O presidente cita a
recomendação que deve ser enviada a Pelotas sobre os exames cito patológicos do colo de útero,
exames que seriam feitos por amostragem. A recomendação então é colocada em votação e
aprovada pela maioria para ser enviada, com apenas uma abstenção (SES). Elpidio Borba, CGTB,
cita o grave problema da SAMU e diz que o secretário se disponibilizou a participar da plenária
para responder os questionamentos, porém não foi aceito pela mesa. Claudio Augustin diz que não
foi exatamente isso que aconteceu, mas sim que haviam duas pautas na plenária de hoje com
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assuntos pesados e que não poderiam deixar de tratá-las. Claudio também frisa que a mesa não
recebeu os questionamentos que a comissão de fiscalização fará ao secretário. Com todos os
assuntos encerrados, o presidente Claudio Augustin encerra a plenária da qual eu, Leonardo Dias
Lima, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto
Alegre, 16 de agosto de 2018.
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