
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 21ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No dia seis de dezembro 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)  Eleições da Mesa do CES/RS; 2º)
Inscrições para Assuntos Gerais; 3º)  Atas e Expedientes; 4º)  Colapso da Saúde:
Atenção  Básica,  Média  e  Alta  Complexidade  e  seus  Financiamentos.  Com
manifestação  do  COSEMS/RS,  da  Federação  das  Santas  Casas,  SES/RS  e  de
Entidades Sindicais  de Trabalhadores de Saúde;  5º)  8ª  Conferência  Estadual  de
Saúde; 6º) Relato das Comissões do CES/RS; 7°) Assuntos Gerais;
Titulares:  Itamar  Santos  (FETAPERGS),  Zilá  Cohen  (AGAFAPE),  Clayton  Borges
(SPGG),  Ana  Maria  Valls  (AGAPAN),  Lotário  Schlindwein  (CGTB),  Claudio  Tasca
(FRACAB),  João  De  Deus  Pawlak  (FRACAB),  Adão  Zanandrea  (FCD),  José  Helio
(GAPA),  Elpidio  Borba  (CGTB),  Carlos  Weber  (FESSERS),  Camila  Jacques  (CRMV),
Denize  Cruz  (SERGS),  Melissa  Dorneles  (CRP),  Jairo  Tessari  (FED.STAS  CASAS E
HOSP  FILANTR),  Claudia  Augustin  (CUT),  Alcides  Pozzobon  (FEHOSUL-AHRGS),
Silvana Halmenschlager (CREFITO), Luana Gehres (SES), Ivarlete Guimarães (FGSM),
Milton Brasil (FETAG), Lucia Diefenbach (SINDSEPE), Ení Bahia (CNBB), Leila Ghizzoni
(EMATER), Irene Prazeres (SINDFARS), Magda Assis (MS), William Alves (COSEMS),
Teresinha Cardoso (SES), Tuane Vieira (CRESS).  Suplentes:  Bárbara Pires (FIERGS),
Anajá Teixeira  (FETAG),  Jaime Braz (CGTB),  Anitamar Lencina (CUT),  José Severino
(FRACAB), Sandra Schmitt (MS), Maria Alice Lantmann (CRN), Karina Hamada (FCD),
Rodrigo Cáprio (UFRGS), Helena Ransolin (SINDFARS), Elizandra Ferronato (CRESS),
Paulo  De  Farias  (CUT),  Bruno  Naundorf  (SES),  Jéssica  Gil  (CRP),  Jairo  Menegaz
(AGAPAN). O presidente do CES, Claudio Augustin, inicia a plenária explicando que na
data de hoje ocorrerá o processo eleitoral e o debate sobre o colapso na saúde. Ana
Maria Valls, AGAPAN, e membro da comissão eleitoral explica como acontecerá a eleição
que  será  realizada  na  sala  da  mesa  diretora,  com  a  presença  da  própria  comissão
eleitoral. Os conselheiros podem votar até as 15 horas, e as 17 horas será divulgado o
resultado, e posteriormente a votação para presidente e vice, explica Ana Valls. Severino
Becker,  FRACAB),  relembra  que  ambas  as  chapas  podem  indicar  alguém  para
acompanhar o processo de eleição. As chapas deixam claro que confiam na comissão
eleitoral, portanto não indicam ninguém. Nos expedientes, é lido por Claudio Augustin as
indicações de conselheiros,  pela FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR, Jairo Tessari
como titular e Cristiane Paim como suplente. Pela FETAPERGS, Itamar Santos como
titular e Valmor Arruda de suplente. Pela CUT, Claudio Augustin e Alfredo Rodrigues como
titular e Paulo De Farias e Anitamar Lencina como suplentes. E pela AGAPAN, Ana Maria
Valls como titular e Jairo Menegaz como suplente. A ata da 20ª Plenária Ordinária do CES
(22/11/18) é avaliada e apontada algumas correções a serem realizadas, logo é aprovada
por  unanimidade.  Na  pauta  sobre  o  colapso  da  saúde,  Claudio  Augustin  relembra  a
discussão da plenária passada sobre Canoas,  onde o GAMP mandou um documento
dizendo que a prefeitura devia 138 milhões de reais e a resposta da prefeitura foi que
estava tudo em dia. Claudio frisa que hoje são 30 hospitais sem atendimento e mais 30/40
hospitais que não formalizaram, porém também já não estão atendendo, criando pânico
na  população  gaúcha.  William  Alves,  secretário-executivo  do  COSEMS,  frisa  que  as
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situações que estão ocorrendo vem acontecendo a mais de um ano, como os recursos
pra SES garantir o financiamento da saúde nos municípios não chega, e se chega são
insufucientes. William também diz que há sim dificuldades nas secretarias mas saúde
pública não é só um dever, mas sim um direito. O representante do COSEMS também
deixa claro que o posicionamento não é contra a SES, a pauta é saúde pública assim
como na SES e no Conselho, mas sim pedem prioridade ao governador do estado sobre
o  tema.  Jairo  Tessari,  FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR,  diz  que  até  o  mês  de
Junho/Julho havia uma relação estável com o poder público, porém a partir de agosto os
recursos começaram a ficar mais escassos do que já eram. Jairo diz que é uma situação
desesperadora, pois como são instituições comunitárias é muito difícil suspender serviços,
porém chega um momento que não tem como não tomar atitudes, tendo em vista que não
há fornecedor, insumos etc. Francisco Bernd, secretário adjunto da saúde se faz presente
na  mesa  e  diz  que  não  está  sendo  deixado  de  cumprir  os  12%  no  percentual
estabelecido. Julio Appel, SINDISAUDE, cita uma retirada de valores do hospital Nossa
Senhora das Graças, em 2016, pelo então prefeito. Irene Prazeres, SINDIFARS, cita o
término do mandato atual do RS que veio diminuindo o investimento na saúde ano após
ano. Irene também fala dos serviços terceirizados que favorecem o desvio de recursos e
precariza  o trabalho no SUS.  Denize Cruz,  SERGS, frisa que não há perspectiva  de
melhora de acordo com as falas do secretário. Denize também cita a falcatrua do GAMP
que foi provada e diz que a situação é desesperadora. Claudio Augustin diz que o estado
nunca cumpriu  os  12%, não sendo verdade o  que o secretário  adjunto  disse.  Karina
Hamada, FCD, diz que as falas do secretário foram infelizes e que nenhuma vida é mais
importante que outra. Jose Claudio Tasca, FRACAB, diz que a estrutura econômica, social
e política do estado é injusto e desumana no que se refere a saúde pública.  Lotário
Schlindwein, CGTB, diz que é preciso olhar aquele que está morrendo na fila, e muitas
vezes  se  é  esquecido  de  discutir  isso.  Elpídio  Borba,  CGTB,  diz  que  é  uma
desconsideração  com o  controle  social  a  gestão  vir  até  a  plenária,  falar  o  que  bem
entender e ir embora sem escutar ninguém. Jairo Tessari parabeniza a esquipe do CES
pela organização e cuidado que tiveram, sabendo da importância da plenária do dia de
hoje.  Seguindo  para  a  eleição,  o  resultado  foi  divulgado  pela  comissão  eleitoral.
Seguimento usuário teve 17 votantes, se dividindo com 11 votos na chapa 1, e 6 votos na
chapa 2. O seguimento trabalhador teve 7 votantes, com 7 votos na chapa 1 (chapa
única), tendo uma falta do grupo dos odontólogos. É dado então na plenária 15 minutos
para a chapa 1, que foi a vencedora, decidir os candidatos a presidente e vice para a
votação. São eleitos então, Claudio Augustin como presidente e Itamar Santos como vice.
Ana Maria Valls, AGAPAN, relembra que a posse será na próxima plenária, dia 13/12.
Sem mais assuntos, o presidente Claudio Augustin encerra a plenária qual eu, Leonardo
Dias Lima, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela Mesa
Diretora. Porto Alegre, 06 de dezembro 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                                                                  


