ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 15ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No quinto dia do mês de novembro 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. Portaria Nº 2.824/2020 do
Ministério da Saúde; 5. Parecer PGE; 6. Comissões Temáticas do CES; 7. Campanha
Tributar os Super-Ricos; 8. Relato de Comissões; 9. Assuntos Gerais. Titulares:
Carla Pertille (SES/RS), Claudio Augustin (CUT/RS), Milton Domingues Brasil
(FETAG/RS), Paulo Augusto Coelho (SEPLAG/RS), Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN),
Denize Gabriela Teixeira da Cruz (SERGS) Ana Lúcia Costa (SES/RS), Irene Porto
Prazeres (SINDIFARS), Cristian Guimarães (SES), Lúcia Maria Lopes Almeida Guedes
Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Rodrigo Cáprio Leite de
Castro (UFRGS), Leila Ghizzoni (EMATER), Paulo Antonio da Costa Casa Nova (CRMV),
Auber Fernando Alves (CREFITO), Arisson Rocha da Rosa (SOERGS), Tuane Vieira Devit
(CRESS), Ivete Regina Ciconet Dornelles (CRN), Carlos Airton Weber dos Santos
(FESSERS), Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), Inara Amaral Ruas (SERGS), Alfredo
Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD), Antonino
Germano (FIERGS), João de Deus Pawlak (FRACAB), Carlos Alberto Duarte (GAPA).
Suplentes: Rodrigo Santos da Silva (SEPLAG), Bruno Leonardo Naundorf Santos (SES),
Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Vera Terezinha Ramos Leonardi (CREFITO), Alice de
Faria (CRP), Anitamar Lencina (CUT), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Vitorio
Alexandre Passero (CNBB), Paula Rosana Fortunato (FETAG/RS), Cesar Antonio do
Amaral (FRACAB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). O presidente do Conselho
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, Claudio Augustin, inicia a décima
quinta plenária ordinária deste conselho. Augustin ressalta a importância desta reunião
virtual, tendo em vista os pontos de pauta indicados a serem discutidos hoje. Em seguida,
é aberto para inscrição de assuntos gerais. Continuando no primeiro ponto de pauta,
Mariana Dambroz, estagiaria do CES/RS, abre na tela de apresentações a ata da décima
quarta plenária ordinária deste colegiado, em seguida, Irene Prazeres (SINDIFARS)
informou sobre as correções já realizadas na mesma, houve também apontamentos de
Cristian Guimarães (SES/RS). Ato contínuo, o presidente do CES inicia a votação desta
ata, com as alterações indicadas pelo pleno reunido, a qual, aprova a referente ata com
19 votos de aprovação, 4 votos de abstenção e nenhum contrário. Iniciando o seguinte
ponto de pauta, sobre a Covid-19, o professor de matemática da UFRGS, Álvaro Krüger
Ramos, inicia a apresentação em formato de Power Point sobre seus estudos e projeções
em relação à doença. Augustin abre espaço para dúvidas e questionamentos. Marcelo
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Nobre e os(as) conselheiros(as); Antonino Germano (FIERGS), Arisson Rocha
(SOERGS), Irene Prazeres (SINDIFARS), Carlos Duarte (GAPA), Inara Ruas (SERGS),
expressaram suas dúvidas sobre a palestra e outros possíveis cenários. A seguir, Álvaro
tentou sanar todas as questões recém-apresentadas, e ainda, realizou novas explicações.
Vera Leonardi (CREFITO) questionou sobre o número de sequelas entre os casos de
recuperados da doença. Álvaro respondeu novamente. Ao fim da palestra, o presidente do
CES passa a palavra para Bruno Naundorf (SES/RS), que inicia uma apresentação
revisando dados de forma detalhada da Covid-19, através de sites oficiais da doença. A
seguir, Augustin abre espaço para dúvidas e questionamentos sobre a exposição. Após
breve comentário do professor Álvaro Krüger, os conselheiros; Paulo Antonio Casa Nova
(CRMV), Paulo Coelho (SEPLAG/RS) e Antonino Germano (FIERGS) expuseram suas
dúvidas. Logo, Bruno respondeu às perguntas. Após realizar as considerações finais,
Bruno devolveu a palavra à Claudio Augustin, que inicia o seguinte ponto de pauta, sobre
o Parecer da PGE. Rodrigo Santos (SEPLAG/RS) e Carlos Alberto Duarte (GAPA)
participaram da discussão. Após a fala dos conselheiros, Claudio também colaborou.
Cristian Guimarães (SES) e Inara Ruas (SERGS) complementaram a fala do presidente
do CES. A seguir, o presidente deste conselho deu início ao seguinte ponto em pauta,
sobre as Comissões Temáticas, abrindo o debate. Logo após a fala de Claudio, Ana Valls
(AGAPAN) comentou sobre a falta de participação dos(as) conselheiros(as) nas
comissões. Paulo Coelho (SEPLAG/RS) anunciou que, através de um suplente, a
SEPLAG se dispõe a participar de uma das comissões em pauta. Também, Jefferson
Boeira (SIMERS) se colocou a disposição para participar. Logo após a fala de Jefferson,
Claudio inicia o seguinte ponto de pauta, sobre a Campanha Tributar os Super-Ricos,
defendendo a mesma e convidando a todos(as) a participar da campanha. Então, Mariana
Dambroz, estagiária do CES/RS, apresentou o vídeo da campanha na plataforma “Cisco
Webex”. Após o vídeo, Rodrigo Santos (SEPLAG) citou dados do Instituto de Justiça
Fiscal de Porto Alegre para comentar a tributação de Super-Ricos. Paulo Coelho
(SEPLAG/RS) e Alfredo Rodrigues (CUT), respectivamente, também comentaram sobre o
assunto em pauta após a fala de Rodrigo. Inara Ruas (SERGS) e Karina Zuge (FCD)
complementaram as falas dos conselheiros anteriores. A seguir, Paulo Antonio Casa Nova
(CRMV) e Jefferson Boeira (SIMERS) também participaram da discussão expondo suas
opiniões. Após a fala dos conselheiros, Claudio Augustin realizou as considerações finais
sobre o assunto em pauta, para então, colocar em votação a adesão do Conselho
Estadual de Saúde à Campanha para Tributar Super-Ricos. Votação essa que foi
aprovada com os seguintes resultados; 23 votos a favor, nenhum contrário e 4
abstenções. Após a votação e breve comentário de Claudio, Ana Maria Valls (AGAPAN)
criticou a segunda versão do PES. A seguir, Augustin trouxe à plenária relatos sobre a
comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos que participou. Ana Maria Valls
(AGAPAN) também relatou sobre a criação de uma cartilha, pelo Fórum Gaúcho de
Combate aos Agrotóxicos, com informações dos canais de denúncia sobre situações que
envolvam agrotóxicos, buscando esclarecer a população e ajudar na luta contra estes
venenos. Após a fala da conselheira, Claudio passa a palavra para Getúlio Vargas Junior
(CNS) para assim, iniciar o seguinte ponto de pauta sobre a Portaria Nº 2.824/2020.
Getúlio iniciou o debate sobre o ponto em pauta citando dois erros do decreto analisado.
Após a fala, Augustin abre para dúvidas e questionamentos. O próprio realizou perguntas
a Getúlio sobre o assunto em pauta. Carlos Alberto Duarte (GAPA) e Irene Prazeres
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(SINDIFARS) também se expressaram sobre a pauta. Ana Maria Valls (AGAPAN)
questionou sobre algumas das ações do Conselho Nacional de Saúde em relação a
aplicação de verba pública pelo MS. Getúlio tentou responder a todas as dúvidas
apresentadas após a sua fala, além de esclarecer outros pontos. Milton Brasil
(FETAG/RS) complementou a fala de Getúlio, citando também alguns dos gastos durante
a pandemia. A seguir, Ana Maria Valls (AGAPAN) trouxe mais dúvidas para a discussão.
Novamente, Getúlio tentou saná-las, finalizando a sua participação se colocando à
disposição novamente se necessário. Claudio Augustin agradece participação de Getúlio
nessa plenária ordinária. Findando a décima quinta plenária ordinária, o presidente do
Conselho Estadual de Saúde agradece a presença de todas(os) e 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, 5 de novembro de 2020.

______________________
Claudio Augustin
Presidente do CES/RS
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