ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA 12ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No vigésimo quarto dia, do mês de setembro 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. Setembro Amarelo:
Prevenção ao Suicídio; 4. Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 (PLOA – 2021); 5.
Abertura do Processo Eleitoral da Mesa Diretora do CES/RS; 6. Relato de
Comissões; 7. Assuntos Gerais. Titulares: Carla Pertille (SES/RS), Claudio Augustin
(CUT/RS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Mara Cassini Andreta (AGAFAPE), Ana
Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), Denize Gabriela Teixeira da Cruz (SERGS), Maribel
Costa Moreira (FETAG/RS), Ana Lúcia Costa (SES/RS), Irene Porto Prazeres
(SINDIFARS), Adão Alcides Zanandrea (FACOD/RS), Sônia Pinheiro Nunes de Souza
(SOERGS), Lúcia Maria Lopes Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio
Jaques de Borba (CGTB), Carlos Alberto Ebeling Duarte (GAPA/RS), Cristian Guimarães
(SES/RS), Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERGS), Alfredo Elenar Gonçalves
(CUT/RS), Tuane Vieira Devit (CRESS/RS 10ª Região), Paulo Antônio da Costa Casanova
(CRMV), Vera Teresinha Ramos Leonardi (CREFITO), Ivete Regina Ciconet Dornelles
(CRN 2ª Região), Leila Ghizzoni (EMATER) Suplentes: Paula Fortunato (FETAG/RS),
Vilar Ricardo Gewehr (CRMV), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Cristiane Paim
(Federação das Santas Casas), Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), César Antônio do
Amaral (FRACAB), Alice Ubatuba de Faria (CRP 7ª Região), Karina Hamada Iamasaqui
Zuge (FACOD/RS), Vitório Alexandre Passero (CNBB), 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 segunda
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, havendo inscrição do Coletivo de Residentes da
Escola de Saúde Pública (ESP/RS). Continuando no primeiro ponto de pauta, Mariana
Dambroz, estagiaria do CES/RS, abre na tela de apresentações a ata da décima plenária
ordinária deste colegiado, em seguida, houve apontamentos de Cristian Guimarães
(SES/RS), Ana Valls (AGAPAN) e Mara Cassani (AGAFAPE). 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 18 votos de aprovação, 5 votos de abstenção e nenhum
contrário. Assim, inicia o seguinte ponto de pauta, que trata sobre “Setembro Amarelo:
Prevenção ao Suicídio”, logo, Andréia Volkmer, do Centro Estadual de Vigilância em
Saúde – CEVS, apresenta um power point com o seguinte título: “O cenário
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epidemiológico do suicídio no estado do Rio Grande do Sul”. Realizada a apresentação,
pela servidora do CEVS, as(os) conselheiras(os) do CES/RS realizam apontamentos a
serem discutidos sobre a exposição feita pela Andréia V. (CEVS). Após a fala de Elpídio
Borba (CGTB), Ana Valls (AGAPAN), Carlos Duarte (GAPA) e Claudio Augustin, a SES/RS
responde algumas questões indagadas pelo pleno. Então, o presidente do CES/RS,
prossegue no ponto de pauta, que abordará o “Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021
(PLOA – 2021)”, assim, Cristian Guimarães da SES/RS, ressalta que a servidora Meriana
Farid, diretora do Fundo Estadual de Saúde (FES), realizará uma apresentação em
formato de power point na tela desta reunião virtual. Logo, a diretora do FES, apresenta o
documento com seguinte título: “Proposta LOA 2021”. Após a exposição, Augustin abre
para discussão das(os) conselheiras(os) presentes na reunião, a qual, há inscrições e
falas das(os) conselheiras(os), na seguinte ordem; Ana Valls (AGAPAN), Carolina Brandt
(SINDSEPE/RS), Paulo Casa Nova (CRMV), Marcelo Farias, presidente do Conselho
Municipal de Saúde – CMS de Arroio Grande e Claudio Augustin (CUT/RS). Terminado os
apontamentos dos(as) integrantes na reunião, Meriana Farid responde algumas
observações indagadas. Ato contínuo, Augustin solicita que Mariana Dambroz (CES/RS),
realize uma breve leitura da “Minuta da Resolução 09/2020”, com intuito de apresentar ao
pleno reunido nesta plenária ordinária. Assim, apresentado o dito documento as(aos)
conselheiras(os) deste órgão, o presidente do CES/RS, informa que existem pequenas
correções a serem feitas e questiona se há inscrições de fala no pleno, logo, Marcelo
Faria (CMS de Arroio Grande) realiza argumentação que em seguida é sanada por
Claudio Augustin. Após, Carlos Aberto Duarte (GAPA/RS) acrescenta alguns pontos na
resolução, posteriormente, Augustin argumenta se existe algum conselheiro(a) contrário a
está indicação de Carlos Duarte (GAPA/RS), não havendo manifestação contrária, o
presidente deste Colegiado abre para votação do documento, no qual, é aprovado com os
seguintes resultados; 24 aprovações, 2 votos contrários, sendo-os da SES/RS e 1
abstenção, sendo-a da EMATER. Subsequentemente, o presidente deste órgão, inicia o
próximo ponto de pauta, que tratará sobre a “Abertura do Processo Eleitoral da Mesa
Diretora do CES/RS”. Então Augustin argumenta que a proposta de discussão será para
definir e aprovar a data da eleição deste órgão e a criação da comissão eleitoral. Assim,
Irene Prazeres (SINDFARS), solicita que Mariana Dambroz realize um relato de como foi
a discussão para possibilidades de votação, tendo em vista que a mesma explorou em
grande escala estes possíveis mecanismos para eleição. A seguir, Mariana apresenta de
maneira didática, meios de votação para eleição do Conselho Estadual de Saúde.
Adiante, Claudio informa que a data sugerida é quinta-feira, dezessete de dezembro,
última plenária deste colegiado, não havendo contraponto sobre a referida data, fica
acordado que no dia 17 da terceira semana do mês de dezembro haverá eleição do
CES/RS. Imediatamente, o pleno começa a articular a composição da comissão eleitoral
deste órgão, logo, são eleitos os seguintes nomes, no segmento gestor e prestador de
serviço; Leila Ghizzoni (EMATER), no segmento trabalhador em saúde; Jefferson Boeira
(SIMERS) e no segmento de usuários do SUS; Carolina Gualdi (SINDSEPE) e Vitório
Passero (CNBB). A seguir, inicia o ponto de pauta, referente aos “Assuntos Gerais”, do
qual, há inscrição do Coletivo de Residentes da Escola de Saúde Pública, sendo
representado pela residente Ingrid Gonçalves. Assim, Ingrid argumenta e expõe as
situações sobre as vagas do edital para próxima residência multidisciplinar na Escola de
Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul – ESP/RS. Após a exposição do Coletivo
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de Residentes, Claudio Augustin abre as inscrições para fala sobre o referido assunto,
logo, a conselheira Ana Valls (AGAPAN), realiza uma fala em apoio ao Coletivo de
Residentes da ESP/RS. Carlos Duarte (GAPA/RS), também realiza uma fala de apoio e
indica que este assunto deveria ser ponto de pauta numa próxima plenária do conselho,
chamando a ESP/RS e SES/RS para dar explicações sobre a temática. Após
argumentações, Cristian Guimarães (SES/RS), dialoga a favor do edital, indicando que
existe imensa fragilidade em gestão no município, e por isso constituir equipes
multidisciplinares para além dos profissionais da saúde é fundamental. Em seguida, a
firma que se houver entendimento do controle social, que há necessidade de discussão
sobre o assunto, coloca a SES/RS e a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul à
disposição para futuros debates. Após fala de Cristian, os(as) integrantes do pleno
realizam falas na seguinte ordem: Ana Valls (AGAPAN), Jefferson Boeira (SIMERS),
Alfredo Gonçalves (CUT/RS) e Claudio Augustin, na qual, indica que haverá um ponto de
pauta especifico para esta temática na próxima plenária deste órgão. Ato contínuo, o
presidente do CES/RS solicita que Mariana Dambroz, apresente a “Minuta de
Recomendação CES/RS nº12/2020” e realize uma leitura do documento. Terminada a
apresentação do documento, Augustin abre para inscrições de fala, sobre o dito
documento, na qual, o conselheiro Jaime Braz (CGTB), realiza uma fala de contribuição
ao documento. Após, a contribuição de Jaime, Claudio coloca a “Recomendação do
CES/RS nº 12/2020”, assim, o documento foi aprovado com os seguintes resultados: 20
votos a favor, 2 abstenções, sendo-as SES/RS e EMATER, nenhum voto contrário. Em
seguida, Claudio Augustin realiza um breve relato sobre a moção de apoio a resolução do
Conselho Nacional de Saúde – CNS, homologada pelo Ministro da Saúde, que garante a
inclusão da covid-19 na “Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LDRT”. Após
diferentes manifestações, destacando-as da Cristiane Paim (Federação das Santas
Casas) e Alfredo Gonçalves (CUT/RS), Claudio encaminha o documento para votação do
pleno reunido até o presente momento, sendo aprovado com os seguintes resultados: 13
votos a favor, 2 abstenções, sendo-as da AGAFAPE e SES/RS, 1 voto contrário da
Federação das Santas Casa e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio
Grande do Sul. Entretanto, posteriormente foi identificado que não houve quórum para
referida votação, logo, o documento será encaminhado para sufrágio na próxima plenária
ordinária. Se encaminhando para o final da reunião, é continuado as inscrições para
assuntos gerais, abrindo fala para Paulo Casa Nova (CRMV) que registra a passagem do
“Dia do Médico Veterinário”, seguido por Carlos Duarte (GAPA), que denuncia a falta de
medicamentos, cujo são responsabilidades do Estado do Rio Grande do Sul, assim,
informa também que já foi denunciado mas não houve retorno. Claudio Augustin, indaga
Carlos sobre como o controle social pode encaminhar essa demanda, posteriormente,
Carlos Duarte rebate que esse assunto será encaminhado na próxima reunião da
Comissão de IST, HIV/AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais e Irene Prazeres (SINDFARS)
solicita que está informação seja discutida também na Comissão de Assistência
Farmacêutica. Encaminhando para o final, Marcelo Faria (presidente do CMS de Arroio
Grande), agradece a oportunidade de fala e ressalta pontos de pauta retirados na plenária
de sua região, cujo, estiveram presentes 14 municípios. Findando a décima segunda
plenária ordinária, o presidente do Conselho Estadual de Saúde agradece a presença de
todas(os), ressalta que foi uma ótima reunião e encerra convidando para participação da
“Plenária Estadual de Conselhos de Saúde e Movimentos Sociais em Defesa do SUS”,
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datada para amanhã, 25 de setembro do corrente ano, iniciando às 14 h. Nada mais
havendo a tratar, eu, Bruno Tavares Medeiros, lavrei a presente ata que, após leitura e
aprovação, será assinada pelo presidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre,
24 de setembro de 2020.

Claudio Augustin
Presidente do CES/RS

