
 

 

 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 

ATA DA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS  
 

No dia 20 de fevereiro de 2020, às 14h, no Auditório do Conselho, na Avenida Borges de 1 

Medeiros, 1501/9º andar, reuniu-se o Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de 2 
pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2) Aprovação de Atas; 3) Informes e 3 

Expedientes; 4) Informe atualizado da SES sobre Coronavírus; 5) Parecer CES 4 

Sobre Projetos Estratégicos para o Enfrentamento de IST/HIV/AIDS/Tuberculose e 5 

Hepatites Virais; 6) Greve dos servidores da saúde;  7)Recomendação CES frente ao 6 

novo Código Estadual de Meio Ambiente; 8) Informes RAG 2019; 9) Minuta de 7 

Moção de Repúdio sobre a Frente a Declaração do Presidente Jair Bolsonaro em 8 

relação às Pessoas Soropositivas; 10)  Assuntos Gerais; Titulares: Alcides Pozzobon 9 

(AHERGS-FEHOSUL), Paulo Casa Nova (CRMV), Karina Hamada (FCD), Claudio Tasca 10 

(FRACAB), Leila Ghizzoni (EMATER), Milton Brasil (FETAG), Alfredo Gonçalves (CUT), 11 

Cristiane Pegoraro (CRP), Vera Leonardi (CREFITO), Ivarlete Guimarães (FGSM), Adriele 12 

Andres (SIMERS), Eni Bahia (CNBB), Denize Cruz (SERGS), João De Deus (FRACAB), 13 

Rodrigo Cáprio (UFRGS), Itamar Santos (FETAPERGS), Ana Costa (SES), Lucia 14 

Diefenbach (SINDSEPE), Carlos Geyer (FIERGS), Christian Guimarães (SES), Claudio 15 

Augustin (CUT). Suplentes: Jaime Ziegler (CGTB), Anitamar Lencina (CUT), José Becker 16 

(FRACAB), Carolina Gualdi (SINDSEPE), Fernanda Vargas (SEPLAG). O presidente 17 

Claudio Augustin inicia a segunda plenária do ano de 2020, nos informes, Augustin explica 18 

que na semana passada esteve presente em Brasília (DF), para uma reunião do CNS, 19 

Conselho Nacional de Saúde, em que a pauta era a nova política de atenção básica. O 20 

presidente deste colegiado também informa que houve um pedido da Deputada Maria do 21 

Rosário, onde encaminhou a SES, Secretaria Estadual de Saúde, que houve um erro 22 

formal na destinação de verbas para o Hospital Santa Casa onde o mesmo foi para outra 23 

instituição, onde o erro foi na digitação do código da cidade e com isso ocorreu uma 24 

transferência de verba. Há um ofício da Deputada assinado por ela e pelo coordenador da 25 

bancada gaúcha, o Deputado Giovani Cherini, no sentido que por orientação do Ministério 26 

da Saúde conste em ata que o CES concorda com essa correção. Houve essa discussão 27 

pela manhã onde o Conselho tem historicamente uma posição contrária as emendas 28 

parlamentares, quando há deliberação tanto em conferência estadual quanto nacional 29 

contrário às emendas parlamentares. É colocado em votação para que seja encaminhado 30 

o ofício para os órgãos competentes autorizando a correção. Aprovado por unanimidade. 31 

Na aprovação das atas, a ata da 18ª Plenária Ordinária do CES é aprovada pela maioria 32 

com 2 abstenções, a ata da 19ª Plenária Ordinária também é aprovada pela maioria com 33 

3 abstenções, e por último a ata da 1ª Plenária Ordinária do ano de 2020 também é 34 

aprovada pela maioria com 3 abstenções. A SES realiza sua atualização sobre o 35 

Coronavírus, Marcelo Vallandro, do CEVS, realiza sua apresentação destacando dados 36 

do que está sendo feito nessa situação. No próximo ponto de pauta, Ivarlete Guimarães lê 37 

na plenária o parecer da CES sobre Projetos Estratégicos para o Enfrentamento de 38 

IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Hepatites Virais, finalizada a leitura, o parecer da comissão é 39 

colocado em votação, aprovado por unanimidade. Sobre a greve dos servidores da 40 

saúde, Claudio Agustin realiza uma breve apresentação sobre o assunto e após é lida 41 

uma minuta de recomendação. Recomendação aprovada com duas abstenções e um 42 

voto contrário. É iniciada a pauta sobre a Clínica Libertad, assunto também tratado na 43 



última plenária, onde foi relatado tudo que está ocorrendo, é feita então uma 44 

recomendação para tornar a posição do conselho pública. A recomendação é lida em 45 

plenária e colocada em votação, aprovada por unanimidade. Na pauta da recomendação 46 

CES frente ao novo Código Estadual de Meio Ambiente, Claudio relembra que em 47 

dezembro não houve plenária e foi aprovado o projeto de lei 431 que muda o código 48 

ambiental do RS onde já tinha uma manifestação do CES para que não fossem aprovadas 49 

as alterações propostas, então o CES realizou uma recomendação e o governador não 50 

aceitou a mesma. Itamar Santos, FETAPERGS, lê o parecer na plenária e após, é 51 

colocado em votação, aprovado pela maioria com 3 abstenções. No informe do RAG 52 

2019, a técnica Carla realiza uma breve apresentação sobre o RAG 2019 e seu novo 53 

formato, feito no DIGISUS. Sobre a Minuta de Moção de Repúdio sobre a Frente a 54 

Declaração do Presidente Jair Bolsonaro em relação às Pessoas Soropositivas, Milton 55 

Brasil, FETAG, lê o documento na plenária e logo após é colocada a moção em votação, 56 

aprovado por unanimidade. É colocado também para aprovação o calendário de plenárias 57 

desse ano, aprovado por unanimidade e já colocado no site do conselho. Sem mais nada 58 

a tratar é encerrada a plenária da qual eu, Leonardo Dias Lima lavrei a presente ata que, 59 

após leitura e aprovação, será assinada pelo presidente e vice-presidente deste 60 

colegiado. Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2020. 61 
 62 

 
    Claudio Augustin                        Itamar Silva Santos 

 Presidente do CES/RS                                                                     Vice-Presidente do CES/RS     

 

 

 

      

 

                                                                     

 

 


