ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 1ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CES/RS
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No décimo primeiro 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. Moção de Apoio às Recomendações do
SES sobre vacinas; 4. Recomendação sobre nova estrutura do SES; 5. Comissões
CES; 6. Formulário de Denúncia de irregularidades na vacinação; 7. Covid-19; 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), Ana Lúcia Costa (SES/RS), 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), Paulo Francisco Azeredo Filho
(FAMURS), Diego Espindola (COSEMS), 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), Antonino Germano (FIERGS), João
de Deus Pawlak (FRACAB), Rodrigo Cáprio Leite De Castro (UFRGS) Suplentes: Ana
Paula Capellari (COSEMS), Angie Klassmann (STAS), Terezinha Valduga Cardoso (SES),
Vera Terezinha Ramos Leonardi (CREFITO), Fabiane Konowaluk Santos Machado (CRP),
Adão Alcides Zanandréa (FCD), Giovane Zortea (FETAGRS), Gustavo Hoppen (FIERGS),
Valmor Muller Bersch (FRACAB), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Carolina Brandt
Gualdi (SINDSEPE). 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 extraordinária 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. Antes do início da
reunião, Inara Beatriz informa os substitutos da entidade FIERGS de Antonino Germano,
titular, e o suplente, Gustavo Hoppen. Desejando boas-vindas à Sérgio de Bortoli Galera,
novo titular, e Boris Paulo dos Santos Júnior como novo suplente. Além disso, Inara também
relatou a reunião que participara sobre a Lei dos agrotóxicos no palácio Piratini, com a
presença do governador e outros deputados, que apesar de rápida, muito positiva. Ana

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Maria Valls (AGAPAN) tirou dúvidas sobre o último informe e realizou apontamentos sobre
a falta de representação da SES nesta reunião. Itamar dos Santos (FETAPERGS) e Carlos
Alberto Duarte (GAPA) também comentaram. Em seguida, é aberto para inscrição de
assuntos gerais. Continuando no seguinte ponto de pauta, Inara abre para correções da
ata da primeira plenária ordinária deste colegiado. Não havendo manifestações, a vicepresidente do CES inicia a votação desta ata, a qual, foi aprovada com 21 votos a favor, 02
votos de abstenção e nenhum voto contrário. Além desta votação, foi colocada na tela
também a moção de apoio à resolução do Conselho Nacional, que recomenda a ampliação
do plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Moção esta, que foi aprovada com 23
votos a favor, nenhum voto de abstenção e nenhum voto contrário. A seguir, outra votação
foi anunciada, agora em favor da recomendação realizada para a estrutura do SES, a qual
foi aprovada com 19 votos a favor, 05 votos de abstenção e nenhum voto contrário. Então,
Carolina Brandt Gualdi (SINDISEPE) iniciou a leitura da moção de repúdio ao
descumprimento, por parte de prefeituras municipais, entidades de classe e profissionais
envolvidos, na distribuição das vacinas e prioridade estabelecida. Após a leitura do
documento, alguns conselheiros se manifestaram realizando apontamentos sobre a minuta.
Naasom Luciano, secretário de saúde de Novo Hamburgo se mostrou contra a moção de
repúdio. Jefferson da Silva Boeira (SIMERS) complementou. Paulo Antonio Casa Nova
(CRMV) e Itamar dos Santos (FETAPERGS) se demonstraram a favor da moção
apresentada. Arita Bergmann, secretária de saúde do estado, também se manifestou sobre
o assunto em pauta. João de Deus Pawlak (FRACAB), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS)
e outros(as) conselheiros também realizaram apontamentos. Após a fala dos(as)
conselheiros(as), foi iniciada a votação da moção, a qual, foi aprovada por 17 votos a favor,
nenhum voto de abstenção e 06 votos contrários. Em seguida, Inara inicia o seguinte ponto
de pauta, passando a palavra para Débora Melecchi (CNS), que reafirmou o compromisso
do Conselho Nacional de Saúde com o SUS e a saúde de toda a população. Débora finaliza
a sua fala pedindo a participação dos(as) integrantes para apoiar o Projeto de Lei 1462,
que garante acesso universal à vacina e outros recursos médicos. Inara Beatriz
complementou, comentando sobre a situação das pessoas vacinadas. Ana Maria Valls
(AGAPAN) também falou sobre as possíveis reações adversas por conta da vacina e como
isso vem sendo acompanhado. Itamar comentou sobre a falta das vacinas na capital e em
outras cidades do estado, criticando a gestão e a falta de um melhor planejamento dos
responsáveis. Débora Melecchi agradeceu a participação e ficou disposição do Conselho.
Então, Inara deu início ao seguinte ponto de pauta, sobre as comissões, onde a mesma
deixou todos(as) cientes sobre as lideranças e a situação de cada uma das comissões do
Conselho Estadual de Saúde, e ainda questionou sobre a disponibilidade para coordenar
as comissões de IST/AIDS e de Saúde Mental. A seguir, Carolina Gualdi coloca na tela
desta plenária uma apresentação em formato de “PowerPoint” com o título “Controle Social
em movimento – o processo de participação social em saúde no Rio Grande do Sul”,
apresentação da Comissão de Educação Permanente, Informação e Comunicação em
Saúde (CEPICSS). Itamar e Patrícia o apresentaram para os(as) conselheiros(as). Inara
comentou a apresentação realizada e depois foi aberto para outras possíveis dúvidas e
comentários. Irene Prazeres opinou sobre o assunto em pauta. Então, a vice-presidente
deste conselho deu início aos assuntos gerais, passando a palavra para Ana Maria Valls, a
primeira inscrita. Ana Maria relatou a carta encaminhada pela sua comissão, comentando
também que sua entidade teria sido sorteada para integrar o CONAMA, sendo contrária à
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forma como fora escolhida. Outra questão levantada pela conselheira, foi a radiação que
celulares - e outros equipamentos - geram sendo prejudiciais à saúde humana e o abaixo
assinado para alteração das leis, visando a redução desses níveis de radiação. Nada mais
havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e
aprovação, será assinada pela vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto
Alegre, 11 de fevereiro de 2020.

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

