
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 12ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No segundo dia 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; 6º)  Término.  Titulares:  Jose Claudio
Maciel Tasca (FRACAB), Elizandra Ferronato (CRESS), Camila Correa Jacques (CRMV),
Elpidio jaques de Borba (CGTB), Jairo Francisco Tessari (FED. STAS CASAS E HOSP
FILANTR),  Rejane C.  B.  Fontoura (CRN),  Zilá  Cohen (AGAFAPE),  José Hélio  Freitas
(GAPA), Melissa Dorneles (CRP), Silvana inês Forster Halmenschlager (CREFITO), Ana
Maria Valls (AGAPAN), Alfredo Elenar Rodrigues (CUT), Aglaé Regina da Silva (SES),
Lérida  Pivoto  Pavanelo  (FETAG),  Claudio  Augustin  (CUT),  Clayton  Borges  (SPGG),
Terezinha Valduga Cardoso (SES), Denize Cruz (SERGS), Alcides Pozzobon (FEHOSUL
– AHRGS),  Károl  Veiga Cabral  (FGMS),  João de Deus Pawlak (FRACAB),  Eni  Bahia
(CNBB), Luana Gehres (SES), Lucia Maria L. A. G. Diefenbach (SINDSEPE), Magda Elisa
de  Assis  (MS/RS)  Sheila  Rosembergas  Vilas  Boas  (SOERGS). Suplentes:  Rebel
Zambrano  Machado  (SES),  Paula  Rosana  Fortunato  (FETAG),  Jose  Severino  Becker
(FRACAB),  Rodrigo  Cáprio  Leite  de  Castro  (UFRGS),  Jaime  Braz  Bianchin  Ziegler
(CGTB), Sandra Schmitt (MS).  O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Claudio
Augustin  inicia  a  décima  segunda  plenária  ordinária  com  saudações  aos  que  estão
presentes no auditório do CES/RS e ressalta que hoje terá sete atas para votação. A
seguir, Augustin, abre para discussão a 15ª Ata da Plenária Ordinária de 2016, no qual, é
aprovada com apenas 04 abstenções. Prosseguindo com as demais, após correções da
conselheira  Ana  Valls,  são  aprovadas  com  05  abstenções,  as  atas  da  01ª  Plenária
Extraordinária de 2016 e 16ª Plenária Ordinária de 2016. No ano de 2017, temos a 19ª e
a 20ª Plenária Ordinária para ser aprovada, logo, o presidente abre para votação, que
depois de algumas correções da conselheira Ana Valls, são aprovadas pelo pleno, sendo
a décima nona aprovada com apenas 3 abstenções e a vigésima ata, com apenas 02
abstenções. No ano de 2018 são colocadas em votação, as atas da 11ª Plenária Ordinária
e da 01ª Plenária Extraordinária do CES. Após correções feitas pelos conselheiros, são
aprovadas em pleno, sendo a 11ª Ata de 2018 aprovada com 05 abstenções e a 01ª
Extraordinária de 2018, aprovada com apenas 03 abstenções. Após a votação de todas
sete  atas,  a  conselheira,  Terezinha Valduga,  representante  da Secretaria  Estadual  de
Saúde – SES. Solicita para que as atas sejam enviadas com mais dias de antecedência,
pois, ela teve que se abster por não ter tempo hábil de ler todas as atas. Em seguida da
fala de Terezinha, o Presidente do CES/RS responde que foi realizada uma força tarefa
para que colocássemos todas as atas pendentes em dia, pois tinha atas de 02 anos atrás
ainda inacabadas. Por isso, foi enviado para o correio eletrônico de todos os conselheiros
com 02 dias de antecedência. Claudio, também informa que a partir de hoje, as atas de
2017/2018 estão todas em dia. Além disso, na próxima plenaria será o término de todas
atas pendentes do ano de 2016. Continuamente, Augustin abre para o próximo ponto de
pauta, sobre a Programação Anual de Saúde – PAS. O mesmo, informa que a ideia é
partir dos pontos de questionamentos que foram enviados a mesa diretora, assim não fica
algo maçante e vamos nos pontos nos quais os conselheiros possuem dúvidas, mas sem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43



atropelar  nada,  ir  até  onde  conseguir,  ressalta  o  presidente.  Antes  de  dar  início  aos
questionamentos sobre o PAS, Aglaé Regina, coordenadora da Mesa Diretora do CES/RS
e representante da SES/RS deixa um agradecimento a todo o corpo técnico da secretaria
de saúde, que hoje lota o pleno do conselho. A mesma, também informa que na plenária
passada foi solicitado aos conselheiros que mandassem e-mail direto para ASSTEPLAN
que  redistribuiria  para  as  demais  áreas  da  secretaria.  Somente  ontem  à  noite,  o
presidente do CES enviou as dúvidas que conselheiros mandaram, o que deixou sem
tempo hábil  para as áreas técnicas avaliarem os questionamentos, mas que por outro
lado  agradou  muito  a  conselheira  Aglaé,  pois  é  sinal  de  que  foi  lido  por  muitos
conselheiros,  pois  tiveram  bastante  questionamentos.  Os  questionamentos  foram
encaminhados  para  todas  as  áreas  técnicas.  Após  isso,  o  presidente  do  Conselho
Estadual de Saúde, inicia a leitura dos questionamentos que acarreta em um amplo e
excelente debate entre os conselheiros e área técnica do PAS, que durou toda a plenária,
ocasionando o adiamento dos demais pontos de pautas. André Quevedo, representante
da  ASSTEPLAN,  informa  a  mesa  diretora  e  aos  demais  conselheiros  que  os
questionamentos ficarão para a próxima plenária, pois já está no término de horário hoje.
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, 02 de agosto 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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