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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 

 

ATA 10ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 
 

No dia 27 de agosto de 2020 reuniu-se às 14 horas pelo aplicativo “Cisco Webex” o plenário do 

CES/RS com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para assuntos gerais; 2) Informes e 

expedientes; 3) Aprovação de atas; 4) 3º RDQA 2019 e 1º RDQA 2020; 5) RAG 2019; 6) Assuntos 

Gerais. Titulares: Denize Cruz (SERGS), Irene Prazeres (SINDFARS), Jefferson Boeira (SIMERS), 

Leila Ghizzoni (EMATER), Cristian Guimarães (SES/RS), Mara Andreta (AGAFAPE), João De Deus 

(FRACAB), Cláudio Augustin (CUT), Elpidio Borba (CGTB), Milton Brasil (FETAG), Karina Hamada 

(FCD), Carla Pertile (SES), Lúcia Maria Diefenbach (SINDSEPE), Carlos Weber (FEESSERS), Ana 

Maria Valls (AGAPAN), Carlos Duarte (GAPA), Vera Leonardi (CREFITO), Tuane Devit (CRESS), 

Alfredo Gonçalves (CUT). Suplentes: Conceição de Abreu (FGSM), Jaime Braz (CGTB), Vitório 

Passero (CNBB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS). O presidente do CES/RS, Cláudio 

Augustin inicia a 10ª Plenária Estadual de Saúde, em seguida inicia os apontamentos das atas 

deste Colegiado, assim, o pleno indica que a 7ª ata tem correções a serem feitas, logo, é decidido 

que será colocada em votação na próxima plenária. A seguir, o presidente informa que há 

indicações para conselheiros(as), na qual, a entidade AGAFAPE nomeia Mara Andreta, como 

titular, e Walcy Oliveira, como suplente. A FRACAB substitui como suplente José Becker por 

César do Amaral. Também há um comunicado de afastamento durante o período eleitoral dos 

seguintes conselheiros: José Cláudio Tasca e Itamar Santos. É informado também que no dia de 

ontem (26) ocorreu uma audiência pública sobre o surto de COVID-19 nos hospitais São Pedro 

e Colônia de Itapuã. Sobre o 3º RDQA 2019 e 1º RDQA 2020, André Quevedo, técnico da SES 

realiza as apresentações sobre os relatórios de gestão da Secretaria de Saúde. André também 

apresenta o RAG 2019. Após todas as apresentações, Cláudio Augustin explica a construção da 

proposta de resolução sobre o RAG 2019 e o documento é lido em plenária. O presidente 

Augustin, argumenta sobre o cálculo do comprimento das metas. Em seguida, Cristian 

Guimarães, da SES/RS, ressalta que o cálculo do atingimento de metas é feito segundo 

entendimento do “DIGISUS”. Após ampla discussão, surgindo a criação de uma Comissão de 

Análise de instrumentos de Gestão, como encaminhamento, é colocado em votação a Resolução 

que rejeita o RAG 2019, resultando na aprovação do documento por 20 votos a favor, 2 

contrários (SES/RS) e 3 abstenções. Sem mais nada a tratar, Cláudio Augustin encerra a plenária 

da qual eu, Leonardo Dias Lima, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação será assinada 

pelo presidente e vice-presidente deste Colegiado. Porto Alegre, 27 de agosto de 2020. 
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