ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de 2021, 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. Recomendação:
Fiscalização das Denúncias Sobre o Descumprimento nas Prioridades da
Vacinação de Covid-19 no RS; 4. Resolução: PAS 2020; 5. Volta às Aulas no Atual
Cenário da Pandemia de Covid-19; 6. Covid-19: Vacinação; 7. Dengue; 8. Relato de
Comissões; 9. Assuntos Gerais. Titulares: Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves
(CUT/RS), Itamar dos Santos (FETAPERGS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS),
Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), 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),
Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Carolina Gyenes (SEPLAG), André Lagemann
(FED STAS CASAS), Leila Ghizzoni (EMATER), Paulo Antonio da C. Casa Nova
(CRMV), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), Mara
Cassini Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD), Rodrigo Cáprio
Leite De Castro (UFRGS), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Auber Fernando Alves
(CREFITO), Arisson Rocha da Rosa, Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS),
Maribel Costa Moreira (FETAG) Suplentes: Angie Klassmann (STAS), Elenir
Aschidamini (SEDUC), Terezinha Valduga Cardoso (SES), Ramos Leonardi (CREFITO),
Anitamar Lencina (CUT), Paula Rosana Fortunato (FETAG), Maria Conceção de
Abreu (FGSM), Fabiane Konowaluk Santos Machado (CRP), Giovane Zortea
(FETAGRS), Boris Paulo Santos Junior (FIERGS), Valmor Muller Bersch (FRACAB),
Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS). Devido
a hospitalização do presidente deste órgão, Claudio Augustin, a vice-presidente do
Conselho Estadual de Saúde, Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS), inicia a segunda
plenária ordinária deste conselho desejando melhoras ao presidente. Inara 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. Ana Maria Valls (AGAPAN) tirou
dúvidas sobre o último informe e realizou apontamentos sobre a falta de representação
da SES na reunião com o governador, sobre o PL 260. Itamar dos Santos (FETAPERGS)
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e Carlos Alberto Duarte (GAPA) também comentaram. Em seguida, aberto para inscrição
de assuntos gerais. Continuando no seguinte ponto de pauta, Inara abre para correções
da ata da primeira plenária extraordinária deste colegiado. Não havendo manifestações,
a vice-presidente do CES inicia a votação desta ata, a qual, foi aprovada com 21 votos
a favor, 01 voto de abstenção e nenhum voto contrário. Após a votação, Inara inicia o
seguinte ponto de pauta, sobre a recomendação n° 03 do CES/RS, sobre o Lockdown no
estado, Mariana Dambroz, estagiária do CES colocou o documento na tela desta plenária
e realizou a leitura em conjunto com Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS). Após
realizada a leitura, foi aberta a votação para a recomendação, a qual, foi aprovada com
19 votos a favor, 02 votos de abstenção e 01 voto contrário. Marcelo Farias, CMS de
Arroio Grande, comentou sobre a pauta e exaltou a importância das votações a serem
realizadas nesta plenária. Carlos Alberto Duarte (GAPA) também realizou apontamentos
sobre estas votações. Após a fala dos conselheiros, Irene Porto Prazeres (SINDIFARS)
criticou a falta de maiores providências por parte do governo estadual durante a
pandemia, citando o crescimento exponencial de óbitos no estado. Irene também citou
falhas no decreto emitido pelo governo do estado e também exaltou a importância destas
recomendações. Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS) e Itamar Silva dos
Santos (FETAPERGS) também aproveitaram o momento para comentar sobre o crítico
momento da pandemia. Então, após as
manifestaçõesos(as)
conselheiros(as)
acordaram em realizar a votação novamente para o documento, desta vez em forma de
resolução com o mesmo teor da recomendação. Resolução esta que foi aprovada com,
19 votos a favor, 02 votos de abstenção e 01 voto contrário. Após a votação, Mariana
Dambroz, estagiária do CES apresentou detalhadamente a Nota de Alerta elaborada pelo
CES/RS para todos os(as) participantes presentes nesta plenária. Ana Maria Valls
(AGAPAN) realizou apontamentos sobre o documento. Em seguida, se inicia a votação da
Nota de Alerta, a qual, foi aprovada com 19 votos a favor, 02 abstenções e nenhum voto
contrário. A seguir, Mariana Dambroz também realizou a apresentação da resolução n° 01
do CES/RS, sobre a PAS 2020. A vice-presidente anunciou a votação para esta
resolução, a qual, foi aprovada com 20 votos a favor, 02 votos de abstenção e 03 votos
contrários. Então, também foi apresentada na plenária a recomendação n° 02, sobre a
fiscalização das denúncias sobre o descumprimento nas prioridades da vacinação de
Covid-19 no RS. É anunciada a votação desta recomendação, a qual, foi aprovada com
20 votos favoráveis, 02 votos de abstenção e 02 votos contrários. A seguir, Inara Beatriz
Amaral Ruas passou a palavra para o professor Celso Floriano Stefan, do sindicato dos
professores, para comentar sobre a situação de volta as aulas durante a pandemia. Após
a fala do professor, Inara chamou Mauro João Calliari, também convidado desta plenária,
para seguir com a pauta, Mauro também comentou as decisões do governo estadual. Mari
Andreia Oliveira (CPERS), também convidada da plenária, complementou. Inara também
aproveitou o momento para falar sobre. Irene Porto Prazeres (SINDIFARS) comentou, em
seguida, sobre as vacinas e o posicionamento do CES/RS quanto a volta às aulas. Ana
Maria Valls (AGAPAN) cobrou mais recursos e melhores providências do governo. Em
seguida, Inara anunciou mais uma votação, para transformar a resolução n° 06 em
recomendação n° 04, sobre o retorno das atividades escolares, a qual, foi aprovada com
20 votos a favor, 01 voto de abstenção e nenhum contrário. Após a votação, mais detalhes
sobre os diferentes tipos de vacina foram discutidos pelos(as) conselheiros(as). Lúcia M.
Diefenbach (SINDSEPE/RS) ajudou a esclarecer algumas dúvidas que surgiram. A seguir,

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Irene sugeriu a realização de uma plenária extraordinária na semana seguinte para
melhor discussão deste ponto de pauta. Inara Beatriz Amaral encerra sua participação na
plenária por ter outra reunião para participar, Elpídio Jaques de Borba (CGTB) continua
liderando a plenária. Ficou decidido então, a realização desta plenária proposta por Irene
e o adiamento da pauta LGBTQ+. Em seguida, Elpídio deu início ao seguinte ponto de
pauta, sobre os relatos de comissões, Itamar dos Santos (FETAPERGS) foi o primeiro a
relatar sobre a CEPICS. Irene Porto Prazeres e Ana Maria Valls também usaram o espaço
para relatos de suas respectivas comissões. Não havendo mais relatos de comissões,
Elpídio abre espaço para assuntos gerais. O primeiro inscrito foi Marcelo Farias, CMS de
Arroio Grande, que comentou sobre a situação do Covid-19 dentro do seu município. Ana
Maria Valls reforçou sobre a carta a ser enviada para a OMS, pedindo a redução dos
limites da radiação emitida por celulares e outros aparelhos, que é prejudicial à saúde das
pessoas. Auber Fernando Alves (CREFITO) solicitou uma oportunidade para que o seu
conselho participe do COE/RS. Lúcia M. Diefenbach, Itamar dos Santos, Irene Prazeres
ainda comentaram mais sobre os problemas da vacinação e do seu momento posterior,
além do crítico momento da pandemia. Inara, de volta, ainda relatou sobre a reunião que
participara, junto ao governador e prefeitos. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael
Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela vicepresidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021.

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

