ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 5ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 18 de junho de 2020, às 14h, no aplicativo “Go To Meeting”, reuniu-se o Plenário
do CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2)
Aprovação de Atas; 3) Informes e Expedientes; 4) Polítia Estadual de Promoção de
Equidade em Saúde; 5) PES 2020-2023; 6) Covid-19; 7) Assuntos Gerais;
Titulares
Suplentes:
O presidente Claudio Augustin inicia a 5ª Plenária Ordinária do CES, reunião que ocorre
virtualmente devido a pandemia que atinge o mundo atualmente. Há uma breve
explicação de como a plenária de hoje irá acontecer, onde todos devem se identificar
colocando o nome e sua entidade e se inscrevendo no chat para falas. Nos informes e
expedientes, o Sindicato Médico coloca Jefferson Boeira como suplente no lugar de Fillipi
Abreu. O GAPA coloca como titular Carlos Duarte e a FETAG colocando Maribel Moreira e
Milton Brasil como titulares e Paula Fortunato e Giovani Zortea como suplentes. Na pauta
de Políticas de Equidades uma minuta de resolução é apresentada e lida na reunião e
logo depois é aberta a votação no chat onde a resolução foi aprovada com 23 votos por
unanimidade. Sobre a COVID-19, Cláudio Augustin expressa a preocupação que está
sendo discutida na mesa diretora, plenárias macrorregionais e comissões. Onde o RS
conseguiu ter um achatamento importante da curva porém um decreto acabou
flexibilizando a economia do estado e assim as coisas se agravaram no decreto das
bandeiras. Assim o controle da contaminação foi perdida. São postas então duas
resoluções na reunião, uma para garantir testagem dos trabalhadores de saúde, UTI´s e
segurança e a revogação do decreto das bandeiras, este que não contribui para o
controle da Pandemia. A SES tenta esclarecer dúvidas levantas onde concordam que é
necessário priorizar os profissionais de saúde. Ana Maria Valls, AGAPAN, questiona como
as pessoas estão sendo testadas de maneira adequada em meios que não são de saúde
pública, pagando altos valores. Denize Cruz, SERGS, diz que fica na dúvida se todas as
pessoas estão sendo testadas onde tem contato com positivos de COVID-19, citando El
Dourado do Sul, onde foram registrados óbitos. Irene Prazeres, SINDIFARS, diz que mais
de centenas de médicos já morreram, onde estão vulneráveis e tinham que ser
constantemente testados para evitar transmissões nos ambientes de trabalho. Na
resolução da testagem, Carlos Duarte, GAPA, sugere uma alteração no texto. Ana Valls
diz que falta um artigo sobre as testagens em estabelecimentos privados. Christian, SES,
relembra que no dia 19 de junho ocorrerá a reunião do COE e essa resolução pode ser
levada pelo presidente Augustin, e sugere no artigo 1° uma recomendação ao invés da
palavra “determinação”. Resolução aprovada com total de 18 votos, 15 sendo sim e 3 se
abstendo. Sobre a outra resolução, que pede a revogação do decreto das bandeiras, há
uma breve discussão, o distanciamento controlado é um meio de deixar a economia
funcionando, diz a SES. Ana Valls rebate dizendo que isso é uma irresponsabilidade, pois
o decreto possibilita um abre e fecha que coloca em risco a vida das pessoas. A resolução
é colocada em votação, aprovada com um total de 20 votos, 16 “sim” e 3 contrários a ela
(2 SES e 1 FRACAB, Becker) e uma abstenção. Por fim as duas resoluções são
colocadas novamente em votação para agora torná-las recomendações e as tornar
públicas imediatamente. Aprovado com 16 votos a favor e 2 contrários (SES). Sobre o
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PES 2020-2023 há uma breve discussão sobre o documento. . Sem mais nada a tratar é
encerrada a plenária da qual eu, Leonardo Dias Lima lavrei a presente ata que, após
leitura e aprovação, será assinada pelo presidente e vice-presidente deste colegiado.
Porto Alegre, 4 de Junho de 2020.
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