ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 11ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No décimo dia, do mês de setembro de 2020, às 13:30, por meio do aplicativo “Cisco
Webex”, devido a pandemia mundial ocasionada pela COVID-19, reuniu-se virtualmente o
Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1. Inscrições para Assuntos
Gerais; 2. Atas, Informes e Expedientes; 3. Covid-19: Situação Atual; 4.
Deliberações não homologadas pela SES. Instrumentos de Gestão, Covid-19, Meio
Ambiente e Parecer PGE 18.698/20; 5. Deliberação sobre o Parecer PGE 18.698/20;
6. Abertura do Processo Eleitoral da Mesa Diretora do CES/RS; 7. Relato de
Comissões; 8. Assuntos Gerais. Titulares: Denize Cruz (SERGS), Alfredo Gonçalves
(CUT/RS), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS), Claudio Augustin (CUT/RS), Ana Maria
Daitx Valls Atz (AGAPAN), Elpídio Borba (CGTB), João de Deus (FRACAB), Lúcia Maria
Lopes Almeida Diefenbach (SINDSEPE/RS), Leila Ghizzoni (EMATER), Cristian
Guimarães (SES/RS), Mara Cassini Andreta (AGAFAPE), Milton Domingues Brasil
(FETAG), Carla Pertille (SES/RS), Carlos Alberto Ebeling Duarte (GAPA), Vera Teresinha
Ramos Leonardi (CREFITO), André Emílio Lagemann (Federação das Santas Casas do
RS) Tuane Vieira Devit (CRESS/RS 10ª Região). Suplentes: Carolina Brandt Gualdi
(SINDSEPE/RS), Maria Conceição de Abreu (FGSM), Jaime Braz Bianchin Ziegler
(CGTB), Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), Vitório Alexandre Passero (CNBB), Alice
Ubatuba de Faria (CRP 7ª Região), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FACOD/RS). O
presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, Claudio
Augustin, inicia a décima primeira plenária ordinária deste conselho, abrindo para o
primeiro ponto de pauta: Inscrições para Assuntos Gerais, a qual, houve a inscrição do
Coletivo de Residentes da Escola de Saúde Pública do RS – ESP/RS. Ato contínuo, o
presidente deste órgão indica que há três atas para votação, sendo elas: 7ª, 8ª e 9ª.
Essas atas são documentos transcritos das respectivas plenárias, relatando os
acontecimentos das reuniões. Assim, são colocadas para votação, com correções a
serem feitas, após apontamento de correções, estas, são aprovadas com os seguintes
resultados: ata da sétima plenária ordinária, aprovada com 18 a favor, 2 abstenções e 2
votos contrários; ata da oitava plenária ordinária, aprovada com 17 a favor, 5 abstenções
e nenhum voto contrário; ata da nona plenária ordinária, aprovada com 18 a favor, 1
abstenções e 1 voto contrário. Assim, partindo para o próximo ponto de pauta, o
presidente do CES, inicia o terceiro ponto de pauta, que visa tratar sobre a Covid-19.
Então, Cristian Guimarães informa a todos(as) presentes na reunião que servidores(as)
do Centro Estadual de Vigilância em Saúde – CEVS, realizarão uma apresentação sobre
a situação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, o farmacêutico
epidemiologista, Eduardo Viegas (CEVS), apresenta o “Boletim Epidemiológico Covid-
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2019”, após uma ampla exposição do cenário estadual, os(as) conselheiros(as) deste
órgão realizam apontamentos sobre o material apresentado, na seguinte ordem: Claudio
Augustin (Presidente do CES/RS, representando segmento usuário pela CUT/RS), Elpídio
Borba (CGTB) e Irene Porto Prazeres (SINDIFARS). Imediatamente, a servidora do
CEVS, Tani Ranieri rebate apenas alguns apontamentos realizados pelos(as)
conselheiros(a) reunidos neste pleno. Logo após, Augustin encaminha a reunião para o
seguinte ponto de pauta, que abordará a “Abertura do Processo Eleitoral da Mesa
Diretora do CES/RS”. Claudio sugere que o Colegiado deverá criar uma comissão que
discutirá o processo virtual da eleição, tendo em vista a pandemia mundial que vivemos,
ocasionada pelo coronavírus. A seguir, o mesmo questiona quem são as(os)
conselheiras(os) que estão dispostas(os) a participar desta comissão, assim, as(os)
seguintes voluntários são: Marcelo Farias, presidente do CMS de Arroio Grande, Carolina
Brandt (SINDSEPE/RS) e Claudio Augustin. Ato contínuo, Augustin indica que o grupo
terá modelos de votação na próxima plenária, aprazada para o próximo dia 24 de
setembro do corrente ano. Imediatamente o presidente deste órgão, inicia o próximo
ponto de pauta, realizando um relato histórico das resoluções geradas por este Conselho
Estadual de Saúde, assim, inicia-se o tópico que abordará sobre o Parecer da PGE
18.698/20. De acordo o presidente do CES/RS, este parecer afirma que a gestão estadual
não precisaria homologar Resoluções do Conselho Estadual de Saúde, quando
considerá-las ilegais. Em relação a esta questão, Claudio indica que o Colegiado tem
acordo que resoluções ilegais não devem ser homologadas, mas, ressalta que é
inaceitável sustentar um documento afirmando que o CES/RS não é um órgão de caráter
deliberativo sobre as políticas de saúde. Logo, afirma que a posição é uma grande afronta
a toda Constituição Federal (CF/88), bem como a legislação do Sistema Único de Saúde
– SUS. Após resumo da posição do controle social, frente a este parecer, Augustin,
informa que o Conselho Nacional de Saúde – CNS, se manifestou em apoio ao CES/RS,
por meio de vídeo e quer realizar a apresentação deste material no plenário. A seguir, a
estagiária Mariana Dambroz (CES/RS) inicia um compartilhamento de tela, a qual, visa
realizar a exposição do material audiovisual do CNS, sendo representado por seu
presidente, Fernando Pigatto. Após estas explanações, Cristian Guimarães (SES/RS),
realiza apontamentos em relação ao Parecer da PGE 18.698/20. De acordo com Cristian,
um parecer é passível de alterações, podendo ser um documento que abre um dialogo
para confirmações futuras, ele também ressalta momentos de união entre a SES/RS e o
CES/RS. Ao finalizar fala, o mesmo indica que há possibilidades de uma reunião entre o
Procurador da PGE, Dr. Eduardo Cunha, a Secretária Arita Bergmann e o Presidente
Claudio Augustin com intuito de sanar estas questões. Após argumentações, os(as)
seguintes conselheiros(as) e demais, realizam falas na seguinte ordem: Marcelo Farias
(CMS/Arroio Grande), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS), Milton Brasil (FETAG), Carlos
Duarte (GAPA), Rodrigo Finkelsztejn (CES/RS) e Claudio Augustin (CES/CUT), Jaime
Braz (CGTB), Alfredo Gonçalves (CUT/RS). Logo, fica acordado entre o plenário que o
CES/RS fará uma Plenária Estadual de Conselhos de Saúde e Movimentos Sociais, com
intuito de discutir toda questão. Adiante, inicia o tópico que visa tratar sobre os “Relatos
de Comissão”, assim, Elpidio Borba (CGTB), realiza uma breve fala da Comissão de
Fiscalização. Continuando, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS) informa a todos(as)
presentes que participou de um Seminário Nacional de Pesquisa, junto com a Patricia
Robinson (ESP/RS), representando a Comissão de Educação Permanente, Informação e
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Comunicação para o Controle Social no SUS – CEPICS. Carolina ressalta que as
dificuldades que a comissão tem encontrado aqui no Rio Grande do Sul, também é a
mesma das outras comissões participantes no evento. Além desta informação, a mesma
indica que a CEPICS realizará uma reunião ampliada, e convida todos(as) para
participarem do evento, aprazado para o final deste mês (30/09). A seguir, Alfredo
Gonçalves realiza informes sobre a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador(a) –
CIST, a qual, o mesmo coordena. Ato contínuo, Ana Valls (AGAPAN) informa ao pleno,
ações sobre a comissão de Vigilância em Saúde, indicando também o calendário da
comissão. Prontamente, o presidente do CES/RS, ressalta a importância da participação
nas comissões, Claudio realiza uma fala solicitando que os(as) conselheiros(as) que
possuem disponibilidade, participem das respectivas comissões. Nada mais havendo a
tratar, eu, Bruno Tavares Medeiros, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação,
será assinada pelo presidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 10 de
setembro de 2020.

____________________
Claudio Augustin
Presidente do CES/RS

