ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 16ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No vigésimo sexto 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. Programa Cuidar Mais; 4.
Parecer PGE; 5. Eleições do CES; 6. Covid-19; 7. Dia da Consciência Negra; 8.
Relato de Comissões; 9. Assuntos Gerais. Titulares: Claudio Augustin (CUT/RS),
Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Paulo
Augusto Coelho (SEPLAG/RS), Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), Ana Lúcia Costa
(SES/RS), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS), Cristian Guimarães (SES), Inara Amaral
Ruas (SERGS), Lúcia Maria Lopes Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio
Jaques de Borba (CGTB), Carlos Alberto Duarte (GAPA), Flávia dos Santos Teixeira
(SEDUC), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Leila Ghizzoni (EMATER), André
Emílio Lagemann (FED STAS CASAS), Auber Fernando Alves (CREFITO), Tuane Vieira
Devit (CRESS), Carlos Airton Weber Ciconet Dornelles (FESSERS), Mara Cassani
Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD), Maribel Costa Ferreira
(FETAG/RS), Itamar dos Santos Silva (FETAPERGS), Antonino Germano (FIERGS),
João de Deus Pawlak (FRACAB) Suplentes: Elenir Aschidamini (SEDUC), Rodrigo
Santos Silva (SEPLAG/RS), Bruno Leonardo Naundorf Santos (SES/RS), Angie Klassman
(STAS), Vera Terezinha Ramos Leonardi (CREFITO), Alice de Faria (CRP), Anitamar
Lencina (CUT/RS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Vitorio Alexandre Passero
(CNBB), Adão Alcides Zanandréa (FCD), Paula Rosana Fortunato (FETAG/RS), Maria
Conceição de Abreu (FGSM), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). O presidente do
Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, Claudio Augustin, inicia a
décima sexta 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 seguinte ponto de
pauta, Claudio abre para correções da ata da primeira plenária extraordinária deste
colegiado, em seguida, o mesmo informou sobre as correções enviadas por Jaime Braz
(CTG) já realizadas na mesma. 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
20 votos de aprovação, 4 votos de abstenção e nenhum contrário. Em seguida, abriu-se
para correções da ata da décima quinta plenária ordinária, Ana Maria Valls (AGAPAN)
informou sobre as enviadas por ela que viriam a ser incorporadas na ata. Então, sem mais
manifestações, inicia a votação desta ata, a qual, foi aprovada com 20 votos de
aprovação, 4 de abstenção e nenhum contrário. A seguir, o presidente deste conselho
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anunciou os informes desta reunião junto à Ana Maria Valls (CGTB), que comentou sobre.
Anunciou também o retorno do conselheiro Itamar dos Santos (FETAPERGS).
Continuando com a plenária, Claudio iniciou o seguinte ponto de pauta, sobre o
“Programa Cuidar Mais”, passando a palavra para a Secretaria de Saúde iniciar a
apresentação do programa. Cristian Guimarães (SES/RS) passou a palavra para Agnes
Gossenheimer, Coordenadora do Cuidado Farmacêutico, que iniciou uma apresentação
em formato de slides através do aplicativo “Cisco Webex”. Agnes encerrou a palestra
ficando a disposição para dúvidas e questionamentos. A seguir, Irene Prazeres
(SINDIFARS) parabenizou a apresentação e elogiou o projeto, comentando sobre o
cenário das farmácias do país. Ana Maria Valls (AGAPAN) complementou a fala de Irene,
adicionando mais à discussão. Após a fala da conselheira Ana, Carlos Duarte (GAPA) e
Itamar dos Santos (FETAPERGS) também comentaram e expressaram suas dúvidas
sobre a apresentação. Depois da fala dos conselheiros, Agnes tentou sanar as dúvidas e
acrescentou mais à reunião. A seguir, Mariana Dambroz, estagiaria do CES/RS, abre na
tela de apresentações a Resolução do Programa Cuidar Mais, para então, Irene Prazeres
(SINDIFARS) apresentar a mesma de forma detalhada. Então, Claudio anuncia a votação
em favor do Programa Cuidar Mais, o qual, é aprovado com 20 votos a favor, 4
abstenções e nenhum contrário. Após a votação, Augustin inicia o seguinte ponto de
pauta, sobre Covid-19, passando a palavra para Bruno Naundorf (SES/RS), que inicia
uma apresentação em formato de slides sobre os dados da doença. Em seguida, Bruno
abriu para possíveis dúvidas e comentários sobre a palestra. Então, Marcelo Farias,
Conselho Municipal de Saúde de Arroio Grande, e os(as) conselheiros (as); Ana Maria
Valls (AGAPAN) e Itamar dos Santos (FETAPERGS), após comentarem sobre o assunto
em pauta, expuseram suas dúvidas em relação ao que foi apresentado pela Secretaria da
Saúde. Milton Brasil (FETAG/RS) reafirmou o compromisso deste Conselho para com a
saúde pública comentando o cenário da Covid-19 no estado e também comentou a
palestra anterior. A seguir, e Auber Fernando (CREFITO) e Irene Prazeres (SINDIFARS)
também levantaram dúvidas. Após a fala de todos os(as) conselheiros(as) inscritos, Ana
Costa (SES/RS) tentou esclarecer todas as questões expostas. Ao fim da explicação, a
secretaria apresentou um vídeo nesta plenária sobre uma campanha de conscientização
durante a pandemia. Em seguida, Auber Fernando (CREFITO) agradeceu os
esclarecimentos e Ana Maria Valls (AGAPAN) criticou o vídeo da campanha apresentado,
por entender que o mesmo incentivava as pessoas a saírem durante a pandemia. Marcelo
Farias, CMS de Arroio Grande, Alfredo Gonçalves (CUT/RS) e Carlos Duarte (GAPA)
também criticaram o vídeo, além de comentarem sobre o assunto em pauta. Após a fala
dos(as) conselheiros(as), Claudio Augustin se pronunciou e cobrou uma melhor gestão da
Secretaria de Saúde do estado, Ana Maria Valls (AGAPAN) complementou com repúdio à
postura da secretaria. Itamar dos Santos (FETAPERGS) também foi contra a posição
apresentada pela secretaria e se demonstrou a favor de tomar uma ação jurídica contra a
secretaria. A seguir, Claudio anunciou uma moção proposta pela Comissão de Vigilância e
Saúde e passou a palavra para Irene Prazeres (SINDIFARS), que fez a leitura do
documento apresentado na plenária. Em seguida, Ana Maria Valls (AGAPAN)
complementou. Após a fala das conselheiras, o presidente deste conselho pôs a moção
apresentada em votação, a qual, foi aprovada com 20 votos de aprovação, 4 de
abstenção e nenhum contrário. Além dessa votação, Claudio também anunciou a votação
de uma Nota sobre o Assassinato no Carrefour, que foi apresentada por Irene Prazeres
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(SINDIFARS), a qual, foi aprovada com 22 votos de aprovação, 1 de abstenção e nenhum
contrário. Após a votação, Itamar dos Santos (FETAPERGS) e Carlos Duarte (GAPA) se
pronunciou em prol da causa. A seguir, Claudio deu inicio ao seguinte ponto de pauta,
sobre o Parecer da PGE, que após breve comentário já iniciou também outro ponto de
pauta, os Relatos de Comissões. Após a fala do presidente Ana Maria Valls (AGAPAN) se
pronunciou sobre. Carlos Duarte (GAPA) comentou sobre a FUNAFIR e a pandemia de
AIDS no estado. Findando a décima sexta 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, 26 de novembro de 2020.

______________________
Claudio Augustin
Presidente do CES/RS

