ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 4ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 4 de Junho de 2020, às 14h, no aplicativo “Go To Meeting”, reuniu-se o Plenário do
CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2)
Aprovação de Atas; 3) Informes e Expedientes; 4) COVID-19 5) PES 2020-2023 6)
Assuntos Gerais; Titulares: Claudio Augustin (CUT), Alfredo Gonçalves (CUT), Ana
Maria Valls (AGAPAN), Anelise Oliveira (SES), Carlos Weber (FEESSERS), Helena
Ransolin, (SINDFARS), Claudio Tasca (FRACAB), Cristiane Pegoraro (CRP), Denize Cruz
(SERGS), Elpidio Borba (CGTB), Irene Prazeres (SINDFARS), Itamar Santos
(FETAPERGS), Karina Hamada (FCD), Leila Ghizonni (EMATER), Lucia Maria Diefenbach
(SINDSEPE), Sônia Pinheiro, Tuane Devit (CRESS), Vera Leonardi (CREFITO).
Suplentes: JB Ziegler (CGTB), Jose Becker (FRACAB), Maria Da Conceição (FGSM),
Maribel (FETAG), Carolina Gualdi (SINDSEPE). O presidente do Conselho, Claudio
Augustin iniciou a 4ª Plenária Ordinária do CES, e primeira plenária online da história
deste colegiado, devido a Pandemia que assola o mundo atualmente. Então são dadas as
seguintes informações sobre a plataforma que será usada para dar seguimento ao
calendário de plenárias do ano de 2020. Augustin também ressalta que é importante se
acostumar com esse novo modelo por enquanto. É feito um informe de como o CES/RS
está funcionando com seus servidores e estagiários exercendo suas devidas tarefas,,
onde se é informado que comissões também estão sendo reativadas através de
aplicativos de reuniões online. A intenção dessa plenária online é como um teste e a
próxima com um caráter mais deliberativo, onde as pessoas já estarão mais ambientadas
com a situação. Claudio informa também que estão sendo realizadas plenárias
macrorregionais. A pauta é invertida, pois Arita Bergmann, Secretária de Saúde do estado
ainda se encontra em reunião com o Governador do RS, Eduardo Leite. Sobre o Plano
Estadual de Saúde (PES) 2020-2023, as plenárias macrorregionais estão servindo
também para se ter uma discussão do documento para que até o final do mês se tenha
uma análise. Ana Valls, AGAPAN, frisa que no documento não encontrou nada sobre a
pandemia que estamos enfrentando. Cristian, SES, diz que a COVID-19 virá em outro
instrumento e que não se sania no momento da construção do PES, que uma pandemia
atingiria o mundo. Carlos Duarte, GAPA, relata que está preocupado em como a COVID19 será encaminhada no PES pois o vírus está impactando praticamente tudo. Ana Maria
Valls reitera que o plano precisa sim ser modificado, pois é um vírus que está atingindo
milhões de pessoas. A secretária Arita Bergmann se faz presente na reunião e diz que as
críticas sempre serão aceitas para qualificar o documento, ressalta que em 2019 não se
foi baseado que uma pandemia nos atingira, mas a mesma não vê problemas em
incorporar a COVID-19 no PES. Claudio Augustin frisa que tudo isso faz parte do
processo e com tudo acumulado se terá um ótimo Plano Estadual de Saúde. As
discussões nas macro resultarão em uma síntese de tudo com prazo do final do mês
tendo uma meta de que em julho ocorra a deliberação, contando também com uma
contribuição das comissões. Indo para a pauta da discussão da COVID-19, Denize Cruz,
SERGS, relata que no Ernesto Dorneles 10% dos infectados são profissionais da saúde.
Ana Costa, SES, faz uma abertura de pauta sobre o vírus dizendo que no site da SES há
transparência de dados sobre a pandemia. Claudio relata que as questões mais delicadas
solicitadas a SES não se tem retorno muito menos respostas precisas, por exemplo, o
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vírus no RS, um dos estados que menos testa no país. Helena Ransolin, SINDFARS, faz
um relato e mostra que os poucos testes que estão sendo feitos, são feitos
equivocadamente e o que falta é a atenção básica e agentes sanitários juntamente com a
educação a população para se cuidarem. Itamar Santos, FETAPERGS, questiona o
governo sobre quando irão começar a atender as solicitações do Conselho. O presidente
Augustin propõe um fortalecimento de discussão sobre o coronavírus. Finalizando a
plenária, Claudio Augustin promove uma salva de palmas para Jairo Tessari, conselheiro
que infelizmente acabou falecendo no dia 17 de maio. Jairo sempre foi ativo no Conselho
e com certeza é uma grande perda para todos nós. Sem mais nada a tratar é encerrada 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,
4 de Junho de 2020.
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