
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 16ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No dia vinte e sete de setembro 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)  8ª  Conferência Estadual  de Saúde; 4º)  RAG 2017; 5º)  Votação membros CEPICS; 6º)
Relato  das  comissões;  7°)  Assuntos  Gerais.  Titulares:  Itamar  Santos  (FETAPERGS),  Denize
Cruz (SERGS), Alfredo Gonçalves (CUT), Camila Jacques (CRMV), Ivarlete Guimarães (FGSM),
Elpídio Borba (CGTB), Silvana Halmenschlager (CREFITO), Elizandra Ferronato (CRESS), Adão
Zanandréa  (FCD),  João  De  Deus  Pawlak  (FRACAB),  Melissa  Dorneles  (CRP),  Carlos  Luis
(FEESSERS), Clayton Borges (SPGG), Claudio Augustin (CUT), Aglaé Regina (SES), Ení Bahia
(CNBB),  Alcides  Pozzobon  (FEHOSUL-AHRGS),  Luana  Gehres  (SES),  Lérida  Pavanelo
(FETAG),  Jairo  Tessari  (FED.  STAS  CASAS  E  HOSP  FILANTR),  Paulo  Azeredo  Filho
(FAMURS),  Sonia  Pínheiro  (SOERGS),  Ana  Maria  Valls  (AGAPAN). Suplentes:  Jéssica  Gil
(CRP), Carolina Gualdi (SINDSEPE), Jaime Braz (CGTB), José Becker (FRACAB), Maria Alice
Vieira (CRN), Sandra Schmitt  (MS),  Paula Fortunato (FETAG), Barbara Pires (FIERGS), Irene
Prazeres  (SINDFARS).  O  presidente  Claudio  Augustin  inicia  a  16ª  Plenária  Ordinária  com  a
aprovação das atas, a única ata pendente é a da plenária anterior, a 15ª (13/09), a mesma é aprovada
pela maioria  com duas abstenções.  Após isso,  Claudio explica que mesmo sendo por ordem, a
quinta pauta que trata da votação dos membros da CEPICS, será pautada antes das outras por ser
um assunto que será resolvido rapidamente. O presidente então informa que foi indicado pela CUT,
o nome de Alfredo Gonçalves e pelo SINDFARS, Irene Prazeres, ambos conselheiros. A Articulação
Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde deu o nome de Michele Neves
Menezes e Neide Regina. Camila Jacques, CMRV, frisa que elas não fazem parte do conselho e por
isso  não  estão  presentes.  O  nome  dos  membros  são  colocados  em  votação,  aprovados  por
unanimidade. Falando da 8ª Conferência Estadual de Saúde, Claudio Augustin lembra todos que foi
enviado o regimento, que foi discutido na comissão de organização. Nesse regimento consta alguns
artigos que dizem ´´a metodologia nacional ainda não saiu``. Como não há previsão de quando
sairá, essas partes não foram corrigidas. O presidente diz que a ideia é votar o regimento nos termos
que se encontra e encaminhá-lo para publicação e decreto convocando a conferência. Quando a
metodologia sair, o regimento será alterado. Assim o regimento é posto em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Entrando no ponto de pauta dos RAG´s, o presidente Claudio Augustin lembra
que o que ficou pendente no RAG 2016 foi o cálculo, sendo assim ele foi refeito. Aglaé Regina,
SES, explica que as resoluções do conselho mostram que não há os 12% e a questão da gestão
nunca foi apontada por ninguém. Camila Jacques, CRMV, lê a proposta de resolução do RAG 2016
na plenária, onde diz que pelo artigo 1, a lei complementar 141/2012 resolve rejeitar o RAG 2016
visto que o governo do estado do Rio Grande do Sul não aplicou os 12% da RLIT em ações de
serviços  públicos  na  saúde  como  determina  a  constituição  federal  regulamentada  pela  lei
complementar 141/2012 bem como irregularidades constatadas no anexo que faz parte da presente
resolução. Artigo 2 diz que esta resolução seja encaminhada ao MPE, MPF e Tribunal de Contas do
RS, Tribunal de Contas da União, CGU, MS, Ministério Público de Contas junto ao TCE, Conselho
Nacional de Saúde, Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do RS, Presidente da Assembleia
Legislativa e Governador do RS. E o artigo 3 diz que esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.  Assim a  resolução  é  colocada  em votação,  sendo  aprovada  com 22  votos  a  favor
(FETAPERGS, SERGS, CUT, CRMV, FGSM, CGTB, CREFITO, CRESS, FCD, FRACAB, CRP,
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FEESSERS,  CNBB,  FEHOSUL-AHRGS,  FETAG,  FED.STAS  CASAS,  SOERGS,  AGAPAN,
SINDSEPE, CRN, FIERGS e SINDFARS), 5 abstenções (2 representantes da SES, MS, SPGG, e
FAMURS) e nenhum voto contra. Agora se tratando do RAG 2017, Claudio explica que a fórmula
de cálculo é a mesma, apenas com uma mudança, que se refere a extinção da FEPPS, assim os
valores foram agregados. O presidente Claudio Augustin diz que toda a discussão dos indicadores e
do próprio RAG foi feita pelas comissões, a fiscalização e saúde mental encaminharam a mesa, a
CEPICS encamanhou no dia de ontem (26/09), portanto não foi agregado ao documento. É aberto
então para que os conselheiros destaquem metas que julgassem importante e realizar uma discussão
sobre. Após algumas metas serem discutidas, Camila Jacques lê a proposta de resolução na plenária,
com os mesmos artigos citados anteriormente na proposta de resolução do RAG 2016. José Becker,
FRACAB, diz que ao seu entender, esses 6,75% ao invés dos 12% concretizam que não adianta
pregar metas que não atingidas quando se sabe a origem do problema. A proposta de resolução é
então colocada em votação, sendo aprovada com 19 votos a favor (FETAPERGS, SERGS, CRMV,
FGSM, CGTB, CREFITO, CRESS,  FCD, FRACAB, CRP, FEESSERS, CUT, CNBB, FETAG,
FED.STAS CASAS, FAMURS, SOERGS, AGAPAN e SINDFARS), 5 abstenções (2 representantes
da SES, MS, SPGG e FEHOSUL-AHRGS) e nenhum voto contrário. Melissa Dorneles, CRP e da
comissão de saúde mental diz que não foi realizado a ideia do orçamento pois o dia da reunião da
comissão caiu na quinta feira passada, feriado do dia 20 de setembro. Há então a proposta de ser
enviado na próxima quinta feira pós melhor elaboração. Elpídio Borba, CGTB, dá seu relato sobre
sua ida ao Hospital Regional de Santa Maria, onde houve uma negativa de atendimento até saberem
que se tratava de um membro do conselho estadual de saúde, comportamento e tratamento dos
funcionários  de  lá  mudou  drasticamente  após  este  fato.  Com todos  os  assuntos  finalizados  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, 27 de setembro 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

   Aglaé Regina da Silva 
Coordenadora do CES/RS                                                                  
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