
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA 1ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CES/RS 

No vigésimo nono dia do mês de outubro 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; 4. Parecer PGE; 5.  Decreto
Presidencial 10.530, de 26 de outubro de 2020; 6. Relato de Comissões; 7. Assuntos
Gerais. Titulares: Claudio Augustin (CUT/RS), Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), Ana
Lúcia  Costa  (SES/RS),  Milton  Domingues  Brasil  (FETAG),  Irene  Porto  Prazeres
(SINDIFARS), Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Lúcia Maria Lopes Almeida
Guedes  Diefenbach  (SINDSEPE/RS),  Elpídio  Jaques  de  Borba  (CGTB),  Cristian
Guimarães (SES/RS), Tuane Vieira Devit (CRESS/RS 10ª Região), Carlos Alberto Duarte
(GAPA), Ivete Regina Ciconet Dornelles (CRN 2ª Região), Rodrigo Cáprio Leite de Castro
(UFRGS),  Leila  Ghizzoni  (EMATER),  André  Emílio  Lagemann  (FED  STAS  CASAS),
Alcides Pozzobon (FEHOSUL), Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV), Arisson Rocha
da  Rosa  (SOERGS),  Karina  Hamada  Iamasaqui  Zuge  (FCD),  José  Pedro  Kuhn
(FETAPERGS), João de Deus Pawvlak (FRACAB), Tuane Vieira Devit  (CRESS), Inara
Amaral  Ruas (SERGS)  Suplentes:  Adão Alcides Zanandréa (FCD),  Anitamar  Lencina
(CUT/RS), Rodrigo Santos Silva (SEPLAG), Fernanda Cardoso Feijó (COSEMS), Maria
Conceição de Abreu (FGSM), Angie Klassmann (STAS), Giovane Zortea (FETAG), Jaime
Braz Bianchin  Ziegler  (CGTB),  Jefferson da Silva  Boeira  (SIMERS),  Vitorio  Alexandre
Passero  (CNBB),  Carolina  Brandt  Gualdi  (SINDSEPE).  O  presidente  do  Conselho
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, Claudio Augustin, inicia a primeira
plenária extraordinária deste conselho no ano de 2020. Augustin ressalta a importância
desta reunião virtual, tendo em vista os pontos de pauta indicados a serem discutidos
hoje. Em seguida, anuncia a presença do professor da UFRGS, Alcides Miranda e de
Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Augustin informou as(aos)
conselheiros(as)  presentes  que  haverá  uma  troca  de  pauta,  indicando  as  seguintes
alterações;  deixando  o  assunto “Portaria  2824/2020  do  Ministério  da  Saúde”  para  a
plenária seguinte e incluindo o “Decreto Presidencial 10.530, de 26 de outubro de 2020”.
Claudio, então, seguiu com a plenária abrindo para inscrições para assuntos gerais e
possíveis correções da ata da 13ª Plenária Ordinária, que foi colocada em votação com
alterações  dos(as)  seguintes  conselheiros(as),  Ana  Valls  (AGAPAN)  e  Carlos  Duarte
(GAPA). Assim a ata da 13ª Plenária deste órgão foi aprovada com 19 votos a favor, 1
abstenção e  nenhum voto  contrário.  Então,  Fernando Pigatto,  depois  de  agradecer  o
convite  para estar participando desta reunião,  conduziu o início da discussão sobre o
primeiro ponto  de pauta,  Covid-19,  ressaltando a importância dos(as)  profissionais da
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área da saúde e do SUS. Augustin então, passa a palavra para Alcides Miranda, que deu
procedência ao assunto citando algumas das medidas que foram ou não trabalhadas
durante a pandemia. Também comparou dados e projeções brasileiros com os de outros
países da América do Sul e do mundo. Além disso, fez duras críticas aos governantes e
cobrou  maior  responsabilidade  dos  mesmos  em relação  à  pandemia.  Irene  Prazeres
(SINDIFARS) e Milton Brasil  (FETAG) pediram a palavra, após a fala de Alcides, para
enfatizar a defesa das bandeiras do Controle Social e do SUS, mas também lembraram
que ainda há muito a ser feito. Carlos Duarte (GAPA) também participou da discussão,
citando a volta da ocupação das UTIs em Porto Alegre. Paulo Antonio Casa Nova (CRMV)
comentou sobre os problemas que a falta de informação da população ocasiona durante a
pandemia. Alfredo Gonçalves (CUT/RS) e Inara Ruas (SERGS) reafirmaram a fala de
Paulo. Ana Valls (AGAPAN) levantou algumas dúvidas para o professor Alcides Miranda.
Claudio fez breve manifestação sobre o assunto em pauta antes de devolver a palavra
para  Alcides,  que  tentou  sanar  todas  as  dúvidas.  Finalizando  sua  participação,
parabenizou o trabalho realizado pelo CES e por todos(as) presentes na reunião, além de
dar ênfase a ciência nesse momento. O presidente do conselho seguiu com a plenária,
iniciando o seguinte ponto de pauta, sobre o Decreto Presidencial. Em defesa do SUS e
da  vida,  Claudio  abriu  a  discussão.  Ana  Valls  (AGAPAN)  falou  sobre  a  falta  de
conscientização da população em relação ao SUS no Brasil, Paulo Antonio Casa Nova
(CRMV), Carlos Duarte (GAPA) e Irene Prazeres (SINDIFARS) complementaram citando
problemas na constituição e na sociedade brasileira. Ana Valls (AGAPAN), que pediu a
palavra novamente, citou uma matéria da revista “Piauí” para comentar a situação dos
planos de saúde no país, comentou também sobre o Plano Estadual de Saúde. Inara
Ruas  (SERGS)  trouxe  para  a  discussão  as  clínicas  populares  e  a  concorrência  das
mesmas com o SUS. A seguir, Augustin fala sobre a possibilidade de uma reunião apenas
para tratar sobre essas clínicas e exalta a evolução apresentada no assunto em pauta.
Iniciando  o  seguinte  ponto  de  pauta,  sobre  a  orientação  da  comissão  eleitoral,  Leila
Ghizzoni  (EMATER)  apresentou  de  forma  resumida  o  “Documento  Orientador  do
Processo Eleitoral  Virtual  2020 –  CES/RS”,  em formato  de Word,  que trata  sobre  os
detalhes das eleições para nova Mesa Diretora do CES/RS. Após a apresentação, deu- se
início ao próximo ponto de pauta, relato de comissões. A seguir, Carlos Duarte (GAPA)
colocou  em pauta  a  falta  de  fornecimento  dos  remédios  pelo  estado  ao  começo  do
debate.  Elpídio  Jaques  de  Borba  (CGTB)  e  Lúcia  Maria  Diefenbach  (SINDSEPE/RS)
trouxeram novamente os problemas presentes no PES para a discussão, Claudio propôs
uma reunião, agendada para o dia 6 de novembro às 9h, para então, levar possíveis
resoluções sobre o assunto para uma próxima plenária. Após a fala do presidente, Irene
Prazeres (SINDIFARS) e Carlos Duarte (GAPA) trataram de falar sobre a vacina da Covid-
19 e  sua repercussão no país  e  no  mundo.  Antes  de encerrar,  Claudio  aproveitou  o
momento para lembrar os(as) ouvintes sobre a “campanha de taxação de super-ricos” da
qual está participando e comentar a mesma. Findando a primeira plenária extraordinária
do ano, o presidente do Conselho Estadual de Saúde agradece a presença de todas(os),
ressalta que foi uma ótima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum,
lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pelo presidente do
Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 29 de outubro de 2020. 
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______________________ 
          Claudio Augustin     

Presidente do CES/RS


