ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 2ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CES/RS
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No vigésimo segundo dia do mês de dezembro 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. Posse da Nova Mesa
Diretora do CES/RS; 4. PES 2020 - 2023; 5. Assuntos Gerais. Titulares: Alfredo Elenar
Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Ana Maria Daitx
Valls Atz (AGAPAN), Ana Lúcia Costa (SES/RS), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS),
Cristian Guimarães (SES/RS), Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS), Lúcia Maria Lopes
Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Carlos
Alberto Duarte (GAPA), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), Carla Pertille (SES/RS),
Leila Ghizzoni (EMATER), Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV), Auber Fernando
Alves (CREFITO), Arisson Rocha da Rosa (SOERGS), Tuane Vieira Devit (CRESS), Alice
Ubatuba de Faria (CRP), Carlos Airton Weber Santos (FESSERS), Jefferson da Silva
Boeira (SIMERS), Mara Cassini Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui Züge
(FCD), Maribel Costa Moreira (FETAG/RS), Antonino Germano (FIERGS), João de Deus
Pawlak (FRACAB), Suplentes: Juliana Feliciati Hoffman (SEPLAG/RS), Cristiane Paim
(FED STAS CASAS), Julio Jessiem (CUT/RS), Anitamar Lencina (CUT/RS), Adão Alcides
Zanandréa (FCD), Paula Rosana Fortunato (FETAGRS), Maria Conceição de Abreu
(FGSM), Cesar Antonio do Amaral (FRACAB), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB),
Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Como Claudio
Augustin continua hospitalizado, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), vice-presidente
do Conselho Estadual de Saúde, inicia a segunda plenária extraordinária deste conselho
desejando melhoras ao presidente. Itamar ressalta a importância desta reunião virtual,
tendo em vista os pontos de pauta indicados a serem discutidos hoje e relembrando a
todos(as) a mesma. Em seguida, é aberto para inscrição de assuntos gerais. Continuando
no seguinte ponto de pauta, Itamar abre para correções da ata da décima nona plenária
ordinária deste colegiado, em seguida, o mesmo informou sobre correções enviadas por
conselheiros(as) já realizadas na mesma. Ato contínuo, o vice-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, nenhum voto de abstenção e nenhum voto
contrário. Em seguida, foi apresentada na tela desta reunião o cronograma de plenárias
do Conselho Estadual de Saúde para o ano de 2021. Após apontamentos de Ana Maria
Valls (AGAPAN), foi colocado em votação o cronograma. Cronograma este, que foi
aprovado por 22 votos a favor, nenhum voto de abstenção e nenhum contrário. A seguir,
Itamar inicia o seguinte ponto de pauta sobre a Posse da nova mesa diretora, passando a
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palavra para a comissão eleitoral para realizar os encaminhamentos necessários neste
ponto. Então, Mariana Dambroz, estagiária do CES, abriu na tela de apresentações o
documento de Termo de Posse em formato de “Word”. Carolina Gualdi (SINDSEPE)
realizou a leitura do documento. A seguir, Itamar parabenizou os(as) conselheiros(as) com
seus novos cargos e funções dentro deste conselho, passando a palavra para Inara Ruas,
nova vice-presidente do CES. Após a fala de Itamar, Inara pediu o espaço para ler um
texto preparado pela mesma, agradecendo e comentando sobre suas perspectivas para o
seu mandato, além disso, também desejou rápida recuperação ao presidente Claudio
Augustin. Em seguida, Arita Bergmann, secretária da saúde do estado, parabenizou
também os(as) conselheiros(as) eleitos, desejou um promissor 2021. A Secretária
também apresentou o PES e informou que todos pontos constantes no Anexo I da
resolução proposta pelo CES e que são de responsabilidade da SES serão atendidos e
que fará todo esforço para que aqueles pontos que não dependem diretamente ou que
não são de responsabilidade direta da SES sejam encaminhados aos órgãos
competentes. Após a fala da secretária, Fernando Pigatto, presidente do Conselho
Nacional de Saúde, iniciou sua fala desejando pronta recuperação ao presidente a
Claudio Augustin e parabenizando a nova vice-presidente eleita Inara Ruas (SERGS).
Fernando comentou também sobre “O Brasil precisa do SUS” e outras campanhas. Em
seguida, Carolina Gualdi (SINDSEPE) esclareceu alguns pontos e alterações realizadas
no PES a pedidos de Inara Ruas. Então, Mariana Dambroz, estagiária do CES, abriu na
tela de reuniões a Resolução final do PES para leitura da mesma. Ana Maria Valls
(AGAPAN) tirou dúvidas, a qual, Carolina tentou esclarecer. Inara Ruas (SERGS)
anunciou a votação da Resolução recém apresentada, a qual, foi aprovada por 24 votos a
favor, 1 voto de abstenção e nenhum voto contrário. A seguir, a vice-presidente deste
conselho deu início ao seguinte ponto pauta, abrindo para assuntos gerais e passando a
palavra para Ana Maria Valls, sobre assuntos gerais. Ana relatou sobre a reunião do fórum
gaúcho de combate aos agrotóxicos na qual participou, comentando também sobre o PL
260/2020, que visa alterar a Lei Estadual nº 7.747/82 e permite o uso de agrotóxicos
importados que não são autorizados nem em seus países de origem. Além disso, Ana
comentou sobre outras possíveis medidas a se tomar no ano de 2021, também em
conjunto com o Conselho Nacional de Saúde. Após a fala da conselheira, Arita Bergmann,
secretária da saúde, encerra sua participação nesta plenária desejando um bom fim de
ano a todos(as) os(as) participantes. Em seguida, Marcelo Farias, Conselho Municipal de
Saúde de Arroio Grande, que também pediu a palavra, agradeceu a todos os envolvidos
pelo trabalho realizado em 2020, entidades, integrantes da secretaria e do Conselho
Estadual de Saúde. Marcelo complementou sua fala defendendo o SUS e desejando
otimismo para o próximo ano. Inara Ruas agradeceu a participação de Fernando Pigatto e
concluiu desejando boas festas a todos. 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, 22 de dezembro de 2020.

_____________________
Inara Beatriz Amaral Ruas
Vice-Presidente do CES/RS

