
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 

ATA DA 8ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 
 

1 No dia 30 de julho de 2020, às 14h, no aplicativo “Webex”, reuniu-se o Plenário do 
2 CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2) 
3 Aprovação de Atas; 3) Informes e Expedientes; 4) COVID-19; 5) Hospital 
4 Psiquiátrico São Pedro 6) Assuntos Gerais. Titulares: Karina Hamada (FCD), 
5 Jefferson Boeira (SIMERS), Elpídio Borba (CGTB), Carlos Duarte (GAPA) Irene Prazeres 
6 (SINDFARS),   Rodrigo   Caprio   (UFRGS),  Sonia  Pinheiro  (SOERGS),   Itamar  Santos 
7 (FETAPERGS),   Ana   Maria   Valls   (AGAPAN),   Carlos   Weber   (FEESSERS), Alfredo 
8 Gonçalves (CUT), João De Deus (FRACAB), Claudio Augustin (CUT), Tuane Devit 
9 (CRESS), Lucia Maria Diefenbach (SINDSEPE), Cristian Guimarães (SES), Carla Pertile 

10 (SES), Ana Costa (SES), Vera Leonardi (CREFITO), Maribel Moreira (FETAG), Milton 
11 Brasil (FETAG), Vitorio. Suplentes: Jaime Braz (CGTB), Maria Conceição (FGSM), Paula 
12 Fortunato (FETAG), Jose Becker (FRACAB), Ivanir Santos (SUPLENTE), Terezinha 
13 Cardoso (SES). O presidente do CES, Claudio Augustin inicia a plenária ordinária 
14 informando que na data de hoje não há atas para serem colocadas em votação, nos 
15 informes  e  expedientes,  foram  recebidas  duas  manifestações  de  apoio  e  repúdio da 
16 resolução nº5, nota pública feita pelo CES, repudiando os ataques sofridos e entrada de 
17 pedido de resposta ao blog do jornalista Políbio Braga, o CES também tem uma Moção de 
18 repúdio ao Deputado Federal Marcel Van Hatten, enviada a todos. É feita uma leitura do 
19 documento e colocado em votação, aprovada com 21 votos a favor, 1 contrário (SIMERS) 
20 e 1 abstenção. Sobre a COVID-19, foi enviada ontem a SES (e também aos conselheiros) 
21 um conjunto de perguntas, sendo questões que desde março são solicitadas essas 
22 informações, algumas encontradas no site porém as vezes não são completas. As 
23 questões enviadas só colocadas na tela para serem lidas. Marcelo e Eduardo da SES 
24 respondem dizendo que vários desses questionamentos envolvem diferentes setores da 
25 secretaria então se é preciso coleta-los em diferentes lugares pois não há um sistema de 
26 informação capaz de dar esse detalhamento de informações tão rapidamente. Cláudio 
27 Augustin diz que foi decidido e se teve uma preocupação de não fazer nenhum 
28 questionamento que se encontra no site, e se tiver o site deve ser aberto e mostrada a 
29 informação e frisa que essas informações não são para o CES, e sim são necessárias e 
30 de direito do povo gaúcho. O DAHA se manifesta referente ao kit entubação onde nos 
31 próximos dias o estado seria informado dos valores quantitativos. O restante das 
32 perguntas são colocadas em pleno para a Secretaria respondê-las. Há uma discussão 
33 onde diferentes pessoas da SES respondem, outras entram e voltam respondendo outras 
34 questões e fica complicado de se ter algo objetivo, frisa Cláudio Augustin. Jefferson 
35 Boeira, SIMERS, diz que o site da SES está desatualizado, e não estão precisos, onde o 
36 mapa de pacientes não configuram a realidade. Itamar Santos, FETAPERGS, diz que 
37 quer discutir os critérios usados na distribuição dos bloqueadores neuromusculares e nos 
38 leitos comprados, pois os municípios estão fazendo compras individuais. Carolina Gualdi 
39 enfatiza que os dados solicitados não estão na plataforma e sobre os testes, eles não 
40 fecham com o número total divulgados. As questões sobre o Testar RS são colocadas em 
41 pleno. Após as respostas Itamar Santos diz que o governo do estado e o governo federal 
42 não tiveram até agora iniciativas para promover a testagem preventiva e necessária e por 
43 isso há um aumento de morte dos trabalhadores. Também questiona os critérios do 



44 Testar RS onde seu município que tem mais de 200 mil habitantes não está incluso. 
45 Cláudio Augustin pede que as respostas sejam feitas por escrito, claras e objetivas pois 
46 maioria das perguntas não foram respondidas, contando os dois blocos. Se é proposto 
47 que haja uma plenária extraordinária na próxima quinta feira para essas questões serem 
48 enfim encaminhadas. Sobre o Hospital psiquiátrico São Pedro, a pauta também é 
49 colocada para próxima plenária por falta de tempo hábil para tratar um assunto tão 
50 importante. Sem mais nada a tratar é encerrada a plenária da qual eu, Leonardo Dias 
51 Lima lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pelo presidente e 
52 vice-presidente deste colegiado. Porto Alegre, 30 de Julho de 2020. 
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