
 

 

 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 

ATA DA 6ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS  
 

No dia 2 de julho de 2020, às 14h, no aplicativo “Go To Meeting”, reuniu-se o Plenário do 1 

CES/RS: Titulares: Carlos Geyer (FIERGS), Claudio Tasca (FRACAB), Elpidio Borba 2 

(CGTB), Itamar Santos (FETAPERGS), Karina Hamada (FCD), Leila Ghizzoni (EMATER), 3 

Ana Maria Valls (AGAPAN), Lucia Diefenbach (SINDSEPE), Claudio Augustin (CUT), 4 

Sonia Pinheiro (SOERGS), Cristian Guimarães (SES), Ana Costa (SES), Vera Leonardi 5 

(CREFITO), Irene Gonçalves (SINDFARS), Tuane Devit (CRESS), Alfredo Gonçalves 6 

(CUT), Milton Brasil (FETAG), Rodrigo Caprio (UFRGS). Suplentes: Maria da Conceição 7 

(FGSM), Jaime Ziegler (CGTB), José Becker (FRACAB), Paula Fortunato (FETAG). O 8 

presidente do Conselho Estadual de Saúde do RS, Claudio Augustin inicia a plenária, nos 9 

Informes, é falado sobre o convite da posse da direção do hospital de clinicas amanhã 10 

(03.07). Nas atas para aprovação temos a da 4ª Plenária Ordinária do CES, aprovada 11 

com 1 abstenção e a ata da 5ª Plenária Ordinária do CES aprovada com duas 12 

abstenções. A Minuta de Recomendação Reuniões Virtuais é colocada em votação tendo 13 

24 votos a favor sendo aprovada por unanimidade. Sobre os efeitos da pandemia, da 14 

Mesa do CES, Irene Prazeres, SINDFARS, faz fala sobre 2 de Julho, onde a Bahia 15 

finalmente derrotou os Portugueses e conseguiram sua independência, e dizendo que 16 

temos que ter persistência e reunir forças para revertermos o quadro atual. Cláudio 17 

Augustin diz que estamos vivendo um período de não atendimento de diversas doenças. 18 

Relatando o que os Conselhos Municipais passavam ao CES, onde se tem uma fila e o 19 

COVID complicou tudo as lotando. A quantidade de jovens sendo internados assusta 20 

Relato esse na comissão da CEPICS, de Helena Ransolin que trabalha no Hospital 21 

Conceição. É frisado também que Isolamento se torna difícil por diversos fatores e o 22 

estado não tem um acolhimento garantindo isolamento em alojamentos, hotéis etc. E com 23 

Poucos testes, taxa de letalidade 2% no país. Acontece uma reafirmação da política que o 24 

CES estabeleceu, com a revogação das bandeiras. Preocupação onde estamos perdendo 25 

essa batalha e o país disputa com os EUA os números de casos e óbitos, com franca 26 

ascensão. É necessária uma mudança de rotas (revogação do decreto, garantia de 27 

testagem, barreiras sanitárias e o estado garantir a sobrevivência das pessoas que 28 

trabalham e se arriscam a ser contaminadas) e garantir segurança dos trabalhadores de 29 

saúde. Irene Prazeres, diz que a informação da escassez dos medicamentos e 30 

anestésicos veio pela mídia e que parece que um dos principais fornecedores (laboratório 31 

cristale) alega dificuldade de insumos para fabricá-los.  Ana Costa, SES, faz uma fala 32 

geral e diz que o laboratório cristale alegou que toda produção foi utilizada nos últimos 33 

meses sendo maior que 2019 inteiro. Sobre as EPI’S, Ana Costa diz que a situação é 34 

confortável, doação de EPIS TODOS PELA SAÚDE e mandado aos hospitais com UTIS E 35 

UPAS. Apoio atenção primária em todas as ações da SES, imunização do H1N1, tendo 36 

90% de entrega. Ana Costa agora fala sobre a Saúde mental na pandemia, as Mortes por 37 

suicídio não tiveram aumento de 2019 pra 2020, lesão auto provocada também teve 38 

diminuição, é  aberta discussão e Cláudio Augustin relembra do decreto das bandeiras e 39 

diz que não viu nenhuma eficácia nele, visto que a cada dia que passa a contaminação 40 

aumenta. E questiona qual é a avaliação do estado sobre ele. Augustin completa  que é 41 

muita irresponsabilidade flexibilizar algo e ir contra a OMS.Sobre a Recomendação para 42 

revogação da portaria do ministério da agricultura, Após leitura do documento, Ana Valls 43 



frisa que a secretaria não precisa se preocupar com a economia, ela precisa se preocupar 44 

em defender a saúde, outras secretarias tem esse papel. O documento então é colocado 45 

em votação, aprovado com 17votos “sim’’ e 2 abstenções. Sem mais nada a tratar é 46 

encerrada a plenária da qual eu, Leonardo Dias Lima lavrei a presente ata que, após 47 

leitura e aprovação, será assinada pelo presidente e vice-presidente deste colegiado. 48 

Porto Alegre, 2 de Julho de 2020. 49 
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    Claudio Augustin                     Itamar Silva Santos 
 Presidente do CES/RS                                                                  Vice-Presidente CES/RS     
 
 
 
      

 

                                                                     

 

 


