
 

 

 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 

ATA DA 3ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS  
 

No dia 5 de março de 2020, às 14h, no aplicativo “Go To Meeting”, reuniu-se o Plenário do 1 

CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2) 2 

Aprovação de Atas; 3) Informes e Expedientes; 4) Estado de Arte PES 2020-2023; 5) 3 

Comissões CES/RS 6)  Parecer sobre adoecimento e projetos de mineração no RS; 4 

7) Assuntos Gerais. Titulares: José Claudio Tasca (FRACAB), Leila Ghizzoni 5 

(EMATER), Elpídio Borba (CGTB), Ivete Dorneles (CRN), Karina Hamada (FCD), Denize 6 

Cruz (SERGS), Paulo Casa Nova (CRMV), Ana Maria Valls (AGAPAN), Ení Bahia (CNBB), 7 

Carlos Weber (FEESSERS), João Pawlak (FRACAB), Carla Pertile (SES), Cristian 8 

Guimarães (SES), Ivarlete França (FGSM), Claudio Augustin (CUT), Cristiane Pegoraro 9 

(CRP), Vera Leonardi (CREFITO), Itamar Santos (FETAPERGS), Alcides Pozzobon 10 

(AHRGS-FEHOSUL), Alfredo Gonçalves (CUT), Rodrigo Caprio (UFRGS), Carlos Geyer 11 

(FIERGS), Jairo Tessari (FED.STAS CASAS E HOSP FILANTR). Suplentes: Paula 12 

Fortunato (FETAG), Jaime Ziegler (CGTB), José Becker (FRACAB), Maria da Conceição 13 

(FGSM), Carolina Gualdi (SINDSEPE), Helena Ransolin (SINDFARS), Fernanda Vargas 14 

(SEPLAG), Teresinha Cardoso (SES). O presidente do Conselho Estadual de Saúde do 15 

RS, Claudio Augustin inicia a plenária colocando em votação a Ata da 2ª Plenária 16 

Ordinária do CES que é aprovada c/ 1 abstenção. É dada então a palavra para a 17 

secretaria do RS Arita Bergmann dar alguns informes, ela abre dizendo que a próxima 18 

reunião dela será sobre a abertura do hospital regional de Santa Maria, e todas as quintas 19 

à tarde ocorrem as reuniões. Arita também relata que na última semana foi assinado um 20 

instrumento de cooperação com a defensoria pública do estado com a FAMURS e 21 

COSEMS para implantação de soluções extra judiciais resolutivas e isso significa que há 22 

um desejo de diminuir a judicialização da saúde. Também é dito que estão Finalizando o 23 

Projeto de Lei da nova política do CES/RS. Arita atualiza sobre as doenças no RS, dando 24 

os dados de Sarampo, com 121 casos confirmados até o momento no RS, Dengue, 44 25 

casos confirmados até o momento no RS e Coronavírus, 98 casos suspeitos, 0 26 

confirmados até o momento no RS. É frisado por ela que o Ministério da Saúde está 27 

dando um forte suporte técnico. É mostrado o site da SES onde constam os dados sobre 28 

o coronavírus no estado. Cláudio Augutin relata o histórico da Lei do Conselho onde há 29 

uma discussão desde 1994. Ano passado foi criado um grupo de trabalho para discussão 30 

disso e alteração do documento. É combinado então o envio da minuta discutida aos 31 

conselheiros com prazo de até o dia 16/03 para sugestões de alterações, e na plenária do 32 

19/03 será colocado em votação para aprovação. Sobre o estado de arte do PES 2020-33 

2023, Cristian, coordenador do planejamento da SES, realiza a apresentação na plenária 34 

mostrando o alinhamento do estado da arte do PES, situando que momento se encontra a 35 

elaboração do plano e trazendo informações sobre. É aberto para uma discussão sobre a 36 

pauta. Ana Valls, AGAPAN, deixa claro que não fica claro se o estado está se 37 

comprometendo com o serviço público de saúde. Os técnicos da SES respondem as 38 

perguntas levantadas. Sobre as Comissões do CES, Servidores e estagiários fizeram um 39 

levantamento onde várias pessoas estão inscritas nas comissões e não participam, o 40 

intuito é ter uma maior participação a partir de hoje. Visto que terá análise do RAG e do 41 

PES. Para ter uma análise sucedida as pessoas precisam participar, então é proposto 42 

rever a composição de todas as comissões e dar tarefas concretas para elas. Carolina 43 



Gualdi, SINDSEPE, pede a participação na oficina de cocriação do PES, que ocorrerá no 44 

dia 26 de março, das 9 as 17, na escola de saúde pública do RS. E que até o dia 19, na 45 

próxima plenária, enviem ao CES quais comissões querem participar para se ter uma 46 

composição real já no dia 19. Cláudio Augustin da o exemplo da assistência farmacêutico 47 

que ampliou as entidades que participam dela. Com prazo até o dia 19, as Entidades que 48 

fazem parte do CES devem indicar nomes para as comissões. Sobre o Parecer sobre 49 

adoecimento e projetos de mineração no RS, Ana Valls, AGAPAN, traz que a SES não irá 50 

homologar uma resolução que o CES preparou sobre a pauta. Ana também Frisa que na 51 

área da mineração há uma subnotificação enorme e não há dados sobre o que adoece 52 

nessas áreas. Objetivo é Transformar a resolução em recomendação, porque o interesse 53 

é entregar isso ao MP dizendo que não foi homologado mas os dados estão aqui. E 54 

publicizar como uma recomendação do CES. Ana deixa claro que consultará antes 55 

Rodrigo, do jurídico do CES. Carolina Gualdi frisa a importância de dar uma resposta ao 56 

posicionamento que foi dado, onde foi bastante superficial e não respondeu os 57 

questionamentos feitos. Sem mais nada a tratar é encerrada a plenária da qual eu, 58 

Leonardo Dias Lima lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada 59 

pelo presidente e vice-presidente deste colegiado. Porto Alegre, 4 de Junho de 2020. 60 
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    Claudio Augustin                     Itamar Silva Santos 
 Presidente do CES/RS                                                                  Vice-Presidente CES/RS     
 
 
 
      

 

                                                                     

 

 


