
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 14ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No dia trinta 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)
Regulação do SAMU; 4º) 8ª Conferência Estadual de Saúde; 5º) Criação GT CEPICS; 6º)
Proposta do Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do CES/RS; 7º) Relato de Comissões do
CES/RS; 8º) Assuntos Gerais. Titulares: Camila Jacques (CRMV), Zilá Cohen (AGAFAPE), José
Hélio (GAPA), Alcides Pozzobon (FEHOSUL-AHRGS), Claudio Augustin  (CUT), Lucia Maria
Diefenbach  (SINDSEPE),  Denize  Cruz  (SERGS),  Sonia  Pínheiro  (SOERGS),  Sandra  Schmitt
(MS),  Elizandra Ferronato (CRESS),  Melissa Dorneles (CRP),  Adão Zanadréa (FCD), João De
Deus  Pawlak  (FRACAB),  Clayton  Borges  (SPGG),  Ení  Bahia  (CNBB),  Helena  Ransolin
(SINDFARS),  Itamar  Santos  (FETAPERGS),  Jairo  Tessari  (FED.  STAS  CASAS  E  HOSP
FILANTR),  Clarissa  Bassin  (SIMERS),  Elpídio  Borba  (CGTB),  Alfredo  Gonçalves  (CUT).
Suplentes:  Bárbara Pires (FIERGS), Jaime Braz (CGTB), Simone Hahn (SIMERS), Jéssica Gil
(CRP),  Paula Fortunato  (FETAG),  Anajá Teixeira  (FETAG),  José Severino Becker  (FRACAB),
Rodrigo Cáprio (UFRGS). O Presidente Claudio Augustin inicia a plenária citando a presença da
escola de saúde pública. Após isso começa o processo de aprovação das atas. A ata da 2ª plenária
extraordinária  (09/08/18)  é  aprovada  com  uma  abstenção,  a  ata  da  3ª  plenária  extraordinária
(16/08/18) também é aprovada, porém com 3 abstenções e a ata da 13ª plenária ordinária (16/08/18)
foi deixada para aprovação na próxima plenária (13/09/18) por um erro de arquivo assinalado por
José Hélio (GAPA), impossibilitando a leitura da mesma. É iniciada então a pauta sobre a regulação
do SAMU. O Dr. Roberto Schlindwein, coordenador estadual de urgências e emergências do RS
que também coordena o SAMU estadual realiza uma apresentação explicando primeiramente que o
SAMU é dividido em regiões do estado, com 4 centrais localizadas em Porto Alegre, Caxias do Sul,
Bagé e Pelotas. O Coordenador do SAMU também explica que 10% da população do RS não é
atendida pela rede de ambulâncias por opção do prefeito do respectivo município. Existem 2 tipos
de  ambulâncias  para  determinadas  situações,  a  ambulância  básica  que  tem  um  técnico  em
enfermagem nela,  e  a  ambulância  avançada,  que  tem um médico  a  bordo.  A central  estadual
localizada no Sanatório Partenon, em Porto Alegre, está aberta 24 hs com o total de 23 médicos. Na
apresentação Roberto também mostra a escala dos médicos. O coordenador do SAMU apresenta as
propostas para a regulação, entre elas o turno do plantão não deve ultrapassar 4 h durante o período
diurno ou 6 h no período noturno. A carga horária máxima semanal deve ser de 16 h, e após 2 anos
na atividade de regulador, o médico deve ser transferido. Na mesa reguladora devem estar presentes
no  mínimo  2  médicos,  mesmo  no  horário  de  demanda  mínima  (02:00  às  06:00).  Referente  a
qualificação da demanda, as propostas são campanhas de orientação à população. Já na qualificação
da  recepção  aos  chamados,  a  proposta  é  capacitação,  treinamento  e  acompanhamento  dos
telefonistas. E por fim, na qualificação do atendimento, as propostas são critérios e protocolos mais
definidos  e  a  intensificação  dos  treinamentos  internos.  Clarissa  Bassin,  SIMERS,  relata  que
conhecidos dela, trabalhadores do SAMU dizem que é um lugar muito complicado e estressante.
Clarissa também pede o relatório das ligações que caem. Claudio relembra um dado mostrado, que
diz  que  37% das  ligações  caem,  o  presidente  fala  que  isso  é  inaceitável.  Claudio  questiona  o
exagerado tempo de resposta nas ligações que aumentou em 4x ao longo dos anos. Helena Ransolin,
SINDFARS, pergunta no pleno onde está o gestor para explicar tudo isso também. Claudio frisa que
o Ministério Público foi convidado a participar da plenária e não compareceu. O presidente do CES
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fala  da  comissão  de  fiscalização  que  está  tratando  do  SAMU.  A mesma  checará  todas  as
informações,  realizará  um parecer  e  depois  encaminhará  uma resolução  ao  CES.  É  iniciado  o
assunto sobre a 8ª Conferência Estadual de Saúde, e Claudio Augustin lembra que a conferência
será em meados de abril a início de Junho. O presidente diz que é necessário montar a comissão
para organização da conferência e também produzir o regimento da conferência. Os integrantes da
comissão  são  Jairo  Tessari  (FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR),  Elpídio  Borba  (CGTB),
Alfredo  Gonçalves  (CUT),  Ení  Bahia  (CNBB),  Sônia  Pinheiro  (SOERGS),  Claudio  Augustin
(CUT), Helena Ransolin (SINDFARS), Denize Cruz (SERGS) e José Severino Becker (FRACAB).
Ficou decidido também que a reunião dessa comissão será na segunda-feira (10/09), às 14 h no
CES. É feita então a discussão sobre a criação do GT CEPICS. Proposta de formação no RS, a
comissão será formada por Itamar Santos, coordenador da CEPICS, Clarete e Patrícia, ambas da
escola de saúde pública e Claudio Augustin, presidente do CES. Comissão esta que cuidará dos
assuntos,  repassar  a  CEPICS  e  depois  realizar  o  encaminhamento.  Sobre  a  Proposta  do
Regulamento Eleitoral  da Mesa Diretora do CES/RS, Claudio diz que enviará o regulamento a
todos e explica o processo de eleição.  Após isso o presidente frisa que o regulamento eleitoral
precisa  ser  aprovado 3 meses  antes  da abertura  do processo eleitoral.  Feitos  alguns  ajustes  no
regulamento,  o  mesmo é  colocado em votação,  sendo aprovado pela  maioria  com apenas  uma
abstenção. Nos relatos de comissão, Elpídio Borba (CGTB), fala da situação do Hospital Regional
de Santa Maria, e Claudio Augustin diz que já está sendo preparado um documento de denúncia ao
Ministério  Público  de  Santa  Maria.  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, 30 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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