ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 18ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No décimo 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. PL 260/2020 - Agrotóxicos; 4. Pesquisa –
Controle Social em Movimento; 5. Parecer PGE; 6. Covid-19; 7. Relato de
Comissões; 8. 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 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), Carolina Gyenes (SEPLAG/RS), Leila Ghizzoni
(EMATER), Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV), Auber Fernando Alves (CREFITO),
Alice Ubatuba de Faria (CRP), Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS), Jefferson da
Silva Boeira (SIMERS), Maria Cassani Andreta (AGAFAPE), Antonino Germano (FIERGS)
Suplentes: Elenir Aschidamini (SEDUC), Angie Klassmann (STAS), Cristiane Paim (FED
STAS CASAS), Anitamar Lencina (CUT/RS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Adão
Alcides Zanandréa (FCD), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Giovana Zortea (FETAG),
Maria Conceição de Abreu (FGSM), Paula Rosana Fortunato (FETAG), Cesar Antônio do
Amaral (FRACAB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Itamar Silva dos Santos
(FETAPERGS), vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, hoje substituindo
Claudio Augustin que se encontra hospitalizado, inicia a décima oitava plenária ordinária
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. Em
seguida, é aberto para inscrição de assuntos gerais. Antes de dar continuidade à plenária,
foram anunciadas substituições da entidade SEPLAG/RS na bancada de
conselheiros(as), sendo elas o titular Paulo Augusto Coelho pela Carolina Gyenes e
nomeando como nova suplente a Rosangela Sobieszczanski.
Continuando
no
seguinte ponto de pauta, Itamar abre para correções da ata da décima sexta plenária
ordinária deste colegiado, em seguida, o mesmo informou sobre correções enviadas e 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 17
votos de aprovação, 1 voto de abstenção e nenhum contrário. Em seguida, abriu-se para
correções da ata da décima sétima plenária ordinária. Então, sem mais manifestações,
inicia a votação desta ata, a qual, foi aprovada com 20 votos de aprovação, 1 de
abstenção e nenhum contrário. Continuando no seguinte ponto de pauta, sobre a “PL
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260/2020 – Agrotóxicos”, 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. Itamar
passa a palavra para Ana Maria Valls (AGAPAN), que junto a Carolina Brandt Gualdi
(SINDSEPE) se manifestam sobre o assunto em pauta. Após a fala das conselheiras,
Juliano de Sá (Consea/RS) inicia uma palestra sobre o assunto em debate. Em seguida,
Althen Teixeira Filho, professor do Instituto de Biologia da UFPel, iniciou uma
apresentação de slides em formato de “Power Point” sobre a relação dos agrotóxicos com
os animais e outros seres vivos, além dos seus malefícios. Althen finaliza sua
apresentação agradecendo o convite e ficando a disposição para dúvidas. A seguir, Itamar
agradece a participação e abre para considerações dos(as) demais conselheiros(as). Ana
Maria Valls (AGAPAN) e Juliano de Sá (Consea/RS) também agradeceram e se
manifestaram sobre a apresentação. Em seguida, Itamar deu ênfase ao assunto em
pauta, sinalizou que vem sendo um tema recorrente e cobrou posicionamento do governo
do estado. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV) e Carlos Alberto Duarte (GAPA),
inscritos para o debate, expuseram suas opiniões e tiraram dúvidas. Após maiores
cobranças em relação à Secretaria de Saúde, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE) leu o
comunicado indicando os motivos da não presença de representantes da secretaria nesta
plenária. De acordo com a secretaria, Ana Lúcia Costa (SES/RS) participaria apenas da
pauta “Covid-19”. Sem mais inscrições, o vice-presidente deste conselho deu início ao
seguinte ponto de pauta, sobre “Covid-19”, passando a palavra para Irene Prazeres
(SINDIFARS) que chamou Ana Lúcia Costa (SES/RS) para declarações sobre. Então, foi
aberto para dúvidas e questionamentos a serem feitos para a secretaria. As conselheiras
Irene Prazeres (SINDIFARS) e Ana Maria Valls (AGAPAN) foram as primeiras a se
manifestar. Inara Amaral Ruas (SERGS) tirou dúvidas sobre a exposição da secretaria,
Itamar comentou também comentou. Em seguida, os conselheiros Marcelo Farias, CMS
de Arroio Grande e Carlos Duarte (GAPA) também relataram sobre a falta de controle
social que vem aumentando durante a pandemia no estado, demonstrando grande
insatisfação. Após a fala dos(as) conselheiros(as), Itamar devolveu a palavra para Ana
Lúcia Costa (SES/RS), que respondeu tentando sanar todas as questões e esclareceu
demais situações inclusas no debate. Irene Prazeres (SINDIFARS) comentou e proferiu
críticas a forma como o sistema de bandeiras vem funcionando no estado. Ana Lúcia
Costa (SES/RS) rebateu algumas críticas e tentou esclarecer outros pontos. Debate
finalizado, Itamar deu início ao seguinte ponto de pauta, sobre a “Pesquisa – Controle
Social em Movimento”, foi passada a palavra então, para Henrique Kujawa, coordenador
da pesquisa. Então, Henrique iniciou uma apresentação em formato de “PowerPoint”
sobre a pesquisa. Em meio a apresentação, Henrique passou a palavra para Clarete de
David, especialista em saúde que também participou do desenvolvimento da pesquisa. Ao
fim da palestra, Henrique abre para possíveis dúvidas e questionamentos. Valdevir Both,
Coordenador do CEAP, foi o primeiro a se manifestar sobre a pesquisa apresentada. Irene
Prazeres (SINDIFARS) e Itamar dos Santos (FETAPERGS) agradeceram à equipe de
responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa e elogiaram o trabalho exposto nesta
plenária. Mariana Dambroz, estagiária do CES também deu seu relato. A seguir, Itamar
deu início ao seguinte ponto de pauta, sobre o “Parecer PGE”, com o próprio dando as
primeiras considerações sobre. Em seguida, Ana Maria Valls (AGAPAN) também se
manifestou sobre o assunto em pauta. Não havendo mais nada a tratar, Itamar anunciou o
seguinte ponto de pauta sobre “Relato de Comissões”. A iniciar, as demissões do IMESF e
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a minuta de moção de repúdio, que foi apresentada na tela de reuniões deste pleito e
detalhada por Lúcia Maria Diefenbach (SINDSEPE/RS). Após a leitura da moção, Ana
Maria Valls (AGAPAN) realizou apontamentos sobre o documento. Clarete de David e
Irene Prazeres (SINDIFARS) também se manifestaram sobre. Então, Itamar anuncia
votação para a moção apresentada, a qual, foi aprovada com 15 votos a favor, 3 votos de
abstenção e nenhum contrário. A seguir, da Comissão de Saúde Mental, Larissa da Silva
(FGSM) se pronunciou sobre a pandemia e o impacto nos órgãos de controle social. Em
seguida, Cristian Chiabotto e Priscila Prates, ambos do coletivo gaúcho de residentes,
complementaram. Alice Faria (CRP) também se manifestou adicionando à fala dos
residentes. Marilise de Souza (SES/RS) comentou o assunto em pauta como
representante da secretaria. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a
presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pelo vice-presidente do
Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 10 de dezembro de 2020.

__________________________
Itamar Silva
Vice-Presidente do CES/RS

