ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 6ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia dez de maio 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 Gerais; 2º) Informes e expedientes; 3º)
Resoluções não homologadas; 4º) Regimento do CES; 5ª) Formação das comissões
do CES/RS; 6º) Relato de Comissões do CES; 7º) Assuntos Gerais. Titulares: Zilá
Cohen (AGAFAPE), João de Deus (FRACAB), Elpidio Borba (CGTB), Alcides Pozzobon
(AHRGS), Debora Melecctti (SINDFARS), Károl Veiga (FGSM), José de Freitas (GAPA),
Adão Znandrea (FCD), Leila Glizzoni (EMATER), Claudio Augustin (CUT),Carolina
Gyenes (SPGG), José Hélio (GAPA), Lotario Schlindwein (CGTB), Denize Cruz (SERGS),
Giovani Paulo (FETAG), Camila Jacques (CRMV/RS), Eliazandra Ferronato (CRESS/RS),
Melissa Dorneles (CRP/RS), Itamar Santos (FETAPERGS), Fernando Prat (CREFITO-5),
Eni Bahia (CNBB), Jairo Tessari (FED. STAS CASA DE MISERICORDIA), Luana Gebres
(SES Ouvidoria). Suplentes: Karina Zuge, Jaime Bronz (CGTB), José Severino
(FRACAB), Paulo Fortundo (FETAG), Sandra Schmitt (MS), Melissa Dorneles (CRP/RS),
Barbara Pires (FIERGS), Rodrigo de Castro (UFRGS). O presidente Claudio Augustin
inicia a plenária saudando a todos presentes e perguntando se haverá manifesto para
assuntos gerais, não havendo ninguém que se pronuncie, Claudio segue os assuntos de
pauta, informando que o tema sobre as resoluções não homologadas é delicado e que
precisamos ter um encaminhamento técnico, para isso, solicita que Rodrigo, assessor
jurídico do CES, tome a palavra. Rodrigo inicia sua fala relatando sobre as atas
homologadas de 2016, fazendo uma apresentação sobre a situação das resoluções e as
justificativas que o Estado apresentou para a não homologação de algumas delas. Após o
parecer jurídico, Camila Jacques fala sobre as atas feitas no ano de 2017, confirma que
estão todas feitas e lembra a todos que a partir do mandato de Claudio Augustin, iniciado
em janeiro de 2017, as atas são transcritas de forma resumida como foi aprovado por
unanimidade em pleno do mesmo ano. Após a fala de Camila, o presidente do CES
resgata que as questões de não homologação não são de ordem legal, visto que o Estado
faz o uso de desculpas para a não homologação, conforme o conteúdo das resoluções e
que este é um problema grave, visto que, a falta de funcionários no conselho afetava de
forma gradativamente a não elaboração de atas. Camila complementa que a lei consta
que o Estado do RS deverá homologar as resoluções e não decidir sobre o que homologa
ou não. Itamar Santos, vice-presidente do CES complementa que isso é algo muito grave
e que devemos realizar denúncias sobre estes acontecimentos, fazer verdadeiramente o
papel do controle social, pois isso é algo que também está ocorrendo a nível nacional.
Depois de um amplo debate, Claudio relata que foi discutido em reunião da mesa diretora
deste colegiado e foi decidido que seria feito um dossiê sobre essas resoluções, de forma
clara e objetiva para entregar aos órgãos públicos competentes, depois de feito isso, é
necessário realizar uma reunião com as atuais entidades do Conselho Estadual de Saúde
e com as outras que tenham um interesse de participar do controle social sobre essa
questão. Seguindo sua fala, o presidente do CES informa que essa será uma questão que
será abordada nas Plenárias Macrorregionais e sugere que na próxima quinta-feira, seja
apresentado o dossiê para as demais entidades convidadas, as 13:30 no CES/RS, antes
da reunião do RAG, visto que, está marcada para as 15:30. Após toda sua fala, Claudio
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coloca esse assunto em votação, que é aprovado com duas abstenções. O próximo ponto
de pauta é sobre o Regimento Interno do CES, a mesa informa que foi passado a todos
os conselheiros deste colegiado, com o intuito de receber sugestões, pois é muito
importante que todos leiam e colaborem para a produção do regimento. Continuando a
sexta plenária, o assunto seguinte é sobre as Formações e Relatos das Comissões do
CES/RS; o presidente deste colegiado indaga que será discutida a importância das
comissões, como elas são formadas, quais são os limites mínimos e máximos para cada
comissão, como funcionam e suas demais tarefas, visto que, são elas que dão vida ao
conselho, pois é ali que os assuntos são discutidos com profundidade e com pareceres de
quem o entende. Claudio Augustin solicita que as pessoas se manifestem sobre essa
pauta, logo, o conselheiro José Hélio, representante da GAPA e Coordenador da
Comissão de IST/HIV/AIDS e Tuberculose ressalta a grande importância das comissões,
pois ela é quem dita o andar do conselho, é quem introduz o debate e quem realiza o
parecer de quaisquer assuntos que forem necessários a serem tratados. José Hélio
também lamenta a ausência da comissão de Assistência Farmacêutica, na qual ele julga
de extrema importância ao controle social. Melissa Dornelles, representante do CRP,
expressa que deve ser feito um levantamento de todas as comissões atuais, verificar qual
o conselho realmente deve ter para não houver um choque de “Expectativa x Realidade”,
logo a relevância de pesquisarmos o que temos e o que precisamos é de suma
importância. Após um amplo debate entre os demais conselheiros, o presidente do CES,
Claudio Augustin, informa umas das discussões que teve na mesa diretora foi a de levar
para o pleno as resoluções para votação depois de feitas, ele também comunica que a
ideia é colocar a criação das comissões do Regimento do CES, mas sem cita-las, mas
que seriam as comissões de: Orçamento e Finanças, Fiscalização, Saúde Mental,
IST/AIDS, CEPICS, CIST e Assistência Farmacêutica. Após debates dos conselheiros
sobre esta pauta, Leila sugere que seja feito um quadro com os integrantes das
comissões e os dias das reuniões, para que os conselheiros possam visualizar melhor
onde poderiam participar. Após todo debate, o presidente do CES encaminha para
votação, que logo, é aprovada com apenas uma abstenção. Resolvendo as questões das
comissões é passado para o próximo assunto, Relatos de Comissões; José Hélio,
coordenador da Comissão de IST/AIDS, relata sobre o que estão fazendo em relação ao
ADS, e que estão montando um parecer para debaterem com os envolvidos e terem uma
posição para apresentarem na próxima plenária. Continuando com os relatos das demais
comissões, Karol Veiga, integrante da Comissão de Saúde Mental, relata que estiveram
com a Secretária Estadual de Saúde, discutindo os pontos relacionados no RAG,
informou que a reunião foi muito produtiva para o entendimento dos integrantes da
comissão, mesmo não tendo os resultados esperados. Em seguida para finalizar a 06ª
Plenária, Luana Gebres informa que o administrador, na qual o CES solicitou ira chegar
na semana seguinte. Nada mais havendo tratar, Cláudio Augustin, presidente do CES/RS
encerra a plenária. Eu, Bruno Tavares Medeiros, lavrei a presente ata que, após leitura e
aprovação, será assinada pela Mesa Diretora. Porto Alegre, 10 de maio de 2018.
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