
 
 
 

 
 
 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
ATA 17ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS  

 
 
No terceiro dia do mês de dezembro de 2020, às 13:30, por meio do aplicativo “Cisco 1 

Webex”, devido a pandemia mundial ocasionada pela COVID-19, reuniu-se virtualmente o 2 

Plenário do CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1. Inscrições para Assuntos 3 

Gerais; 2. Atas, Informes e Expedientes; 3. Política Estadual de Saúde da Pessoa 4 

Idosa; 4. Parecer PGE; 5. Eleições do CES; 6. Covid-19; 7. Vacina; 8. Relato de 5 

Comissões; 9. Assuntos Gerais. Titulares: Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves 6 

(CUT/RS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Paulo Augusto Coelho (SEPLAG/RS),  7 

Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), Ana Lúcia Costa (SES/RS), Irene Porto Prazeres 8 

(SINDIFARS), Cristian Guimarães (SES/RS), Inara Amaral Ruas (SERGS), Lúcia Maria 9 

Lopes Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), 10 

Carlos Alberto Duarte (GAPA), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), Carla Pertille 11 

(SES/RS), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Leila Ghizzoni (EMATER), Auber 12 

Fernando Alves (CREFITO), Arisson Rocha da Rosa (SOERGS), Tuane Vieira Devit 13 

(CRESS), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), Mara 14 

Cassani Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD), Antonino Germano 15 

(FIERGS), João de Deus Pawlak (FRACAB)  Suplentes: Elenir Aschidamini (SEDUC), 16 

Terezinha Valduga Cardoso (SES/RS), Angie Klassmann (STAS), Cristiane Paim (FED 17 

STAS CASAS), Anitamar Lencina (CUT/RS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Vitorio 18 

Alexandre Passero (CNBB), Paula Rosana Fortunato (FETAG), Cesar Antônio do Amaral 19 

(FRACAB), Valmor Muller Bersch (FRACAB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Itamar 20 

Silva dos Santos (FETAPERGS), vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, hoje 21 

substituindo Claudio Augustin que se encontra hospitalizado, inicia a décima sétima 22 

plenária ordinária deste conselho desejando melhoras ao presidente. Itamar ressalta a 23 

importância desta reunião virtual, tendo em vista os pontos de pauta indicados a serem 24 

discutidos hoje. Em seguida, é aberto para inscrição de assuntos gerais. Antes de dar 25 

continuidade à plenária, Honório Lima (CES/RS) anunciou algumas substituições da 26 

entidade CRP na bancada de conselheiros(as), sendo elas a titular Cristiane Pegoraro 27 

pela suplente Alice Ubatuba de Faria e nomeando como nova suplente a Fabiane Santos 28 

Machado. Continuando no seguinte ponto de pauta, sobre a “Política Estadual de Saúde 29 

da Pessoa Idosa”, Itamar passa a palavra para Irene Prazeres (SINDIFARS), que iniciou a 30 

exposição sobre o projeto. Em seguida, Mariana Dambroz, estagiária do CES/RS, abre na 31 

tela da reunião a Minuta de Resolução da Política Estadual de Saúde da Pessoa Idosa, 32 

para então, Irene Prazeres (SINDIFARS) apresentar a mesma de forma detalhada. Ao 33 

final da fala da conselheira, Itamar abriu para possíveis dúvidas e questionamentos.  Ana 34 

Lúcia Costa (SES/RS) comentou sobre a resolução e a equipe envolvida, se colocando a 35 



disposição dos(as) conselheiros(as). Então, Itamar anuncia o processo de votação em 36 

favor da Resolução da Política Estadual de Saúde da Pessoa Idosa, o qual, é aprovado 37 

com 24 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Após a votação, Irene 38 

Prazeres (SINDIFARS) e Cristian Guimarães (SES/RS) comentaram sobre a demora do 39 

parecer da PGE. Então, Itamar relembrou a todos sobre a data das eleições do CES e 40 

Leila Ghizzoni (EMATER) complementou lembrando de mais detalhes. A seguir, Itamar 41 

deu início ao seguinte ponto de pauta, sobre o “Covid-19”, passando a palavra para 42 

Karina Hamada (FCD), a primeira a se inscrever para o debate sobre o assunto em pauta. 43 

Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande e Milton Brasil (FETAG/RS) expuseram suas 44 

opiniões e dúvidas sobre o assunto em debate. Irene Prazeres (SINDIFARS) e Inara Ruas 45 

(SERGS) expuseram suas preocupações com o cenário atual da pandemia no país e 46 

também levantaram dúvidas para a secretaria. Elpídio Jaques de Borba (CGTB) e Itamar 47 

Santos (FETAPERGS) também participaram do debate comentando sobre a situação das 48 

vacinas para Covid-19. Após a fala dos(as) conselheiros(as), Tani Ranieri (SES/RS) 49 

através de uma apresentação de slides na reunião, se pronunciou tentando responder aos 50 

questionamentos apresentados. Em seguida, Ana Costa (SES/RS) complementou a 51 

apresentação junto à Tani e continuou com as explicações. Após a fala da secretaria, 52 

Irene Prazeres (SINDIFARS) iniciou o seguinte ponto de pauta, sobre as Vacinas. Para o 53 

debate, Irene deu boas-vindas à Jorge Bermudez, pesquisador da Escola Nacional de 54 

Saúde Pública Oswaldo Cruz, que começou sua palestra comentando sobre as 55 

dificuldades do país com a distribuição de remédios e na saúde pública em geral. 56 

Seguindo com sua exposição, Jorge Bermudez citou diversos cenários dos processos de 57 

desenvolvimento da vacina da Covid-19 e de combate à doença pelo mundo comparando-58 

os com o do Brasil, demonstrando assim, outros problemas no processo brasileiro. Jorge 59 

finalizou sua apresentação citando duas vacinas produzidas na Argentina e em Cuba, 60 

além disso, exaltou o SUS e o controle social como essenciais na defesa da vida, ainda 61 

mais neste momento crítico. Após a fala do pesquisador, Itamar expôs suas próprias 62 

dúvidas e também abriu para possíveis questionamentos dos(as) conselheiros(as). O 63 

primeiro inscrito, Carlos Duarte (GAPA), requisitou maiores explicações sobre os reais 64 

efeitos da vacina na defesa do corpo, além de perguntar sobre projetos do Ministério da 65 

Saúde. Jorge Bermudez tentou esclarecer essa e outras dúvidas da conselheira Irene 66 

Prazeres (SINDIFARS), que questionou sobre o assunto em pauta. Jorge respondeu 67 

também os(as) conselheiros(as) Ana Maria Valls (AGAPAN) e Antonino Germano 68 

(FIERGS), que enviaram suas perguntas através do aplicativo “Cisco Webex”. A seguir, 69 

Itamar deu início ao seguinte ponto de pauta, sobre os “Relatos de Comissões”. Apenas 70 

Irene Prazeres (SINDIFARS) se pronunciou, comentando sobre a situação Plano Estadual 71 

de Saúde. Subsequentemente, deu-se início ao seguinte ponto de pauta, “sobre Assuntos 72 

Gerais”, a qual Karina Hamada (FCD) comentou sobre a falta de política para pessoa com 73 

deficiência no PES. Carlos Duarte (GAPA) também se pronunciou sobre. A seguir, Ana 74 

Valls (AGAPAN) salientou o dia do não uso do agrotóxico, divulgou o curso de homeopatia 75 

da Fiocruz defendendo-a e comentou sobre o concurso de filmes sobre o SUS promovido 76 

pela Sociedade Brasileira de Família e Comunidade. Além disso, Ana também relatou 77 

sobre a audiência pública do fórum gaúcho de combate aos agrotóxicos na qual 78 

participou. Após a fala da conselheira, Elpídio Jaques de Borba (CGTB) comentou sobre a 79 

PEC n°288. Ana Maria Valls (AGAPAN) comentou sobre “auditoria do estado para 80 

identificar agiotas e para onde vai o dinheiro do estado.” Findando a décima sétima 81 



plenária ordinária, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) agradece a presença de 82 

todas(os) e ressalta que foi uma ótima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael 83 

Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pelo 84 

presidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 03 de dezembro de 2020.  85 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
______________________  

           Claudio Augustin       
Presidente do CES/RS                                             


