ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 19ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No décimo sétimo dia do mês de dezembro 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. Eleições do CES; 4. A
Epidemia de AIDS no RS e o Impacto da Pandemia de COVID-19; 5. Parecer PGE; 6.
Covid-19; 7. Relato de Comissões; 8. Assuntos Gerais. Titulares: Alfredo Elenar
Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), 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 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), Leila
Ghizzoni (EMATER), Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV), Auber Fernando Alves
(CREFITO), Arisson Rocha da Rosa (SOERGS), Tuane Vieira Devit (CRESS), Alice
Ubatuba de Faria (CRP), Carlos Airton Weber Santos (FESSERS), Jefferson da Silva
Boeira (SIMERS), Mara Cassini Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui
Züge(FCD), Maribel Costa Moreira (FETAG/RS), Antonino Germano (FIERGS), João de
Deus Pawlak (FRACAB), Suplentes: Juliana Feliciati Hoffman (SEPLAG/RS), Cristiane
Paim (FED STAS CASAS), Julio Jessiem (CUT/RS), Anitamar Lencina (CUT/RS), Adão
Alcides Zanandréa (FCD), Paula Rosana Fortunato (SEPLAG/RS), Maria Conceição de
Abreu (FGSM), Cesar Antonio do Amaral (FRACAB), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB),
Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Como Claudio
Augustin continua hospitalizado, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), vice-presidente
do Conselho Estadual de Saúde, inicia a décima nona plenária ordinária deste conselho
desejando melhoras ao presidente. Itamar 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. Antes de dar continuidade à plenária, foram
anunciadas altereações da entidade CNBB na bancada de conselheiros(as), sendo elas a
titular Eni Cecília Bahia pelo suplente Vitorio Alexandre Passero. Itamar informa também,
Jaqueline Brandt da Rosa e Mirian Nardi como representantes titular e suplente,
respectivamente, da entidade CRN neste conselho. Continuando no seguinte ponto de
pauta, Itamar abre para correções da ata da décima sexta plenária ordinária deste
colegiado, em seguida, o mesmo informou sobre correções enviadas por Ana Maria Valls
(AGAPAN), Maria Cassini Andreta (AGAFAPE) e Elpídio Jaques de Borba (CGTB) já
realizadas na mesma. Ato contínuo, o vice-presidente do CES inicia a votação desta ata,
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com as alterações indicadas pelo pleno reunido, a qual, aprova a referente ata com 23
votos de aprovação, 2 votos de abstenção e nenhum contrário. Continuando no seguinte
ponto de pauta, sobre a “Eleições do CES”, Itamar passou a palavra para a comissão das
eleições, a qual, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE) junto a Mariana Dambroz, estagiária
do CES, que esclareceram o processo de votação. A seguir, Marcelo Farias, Conselho
Municipal de Saúde de Arroio Grande se manifestou sobre o assunto em pauta. Itamar
Silva dos Santos (FETAPERGS), então vice-presidente, agradeceu aos(as)
conselheiros(as). Então, Itamar deu início ao seguinte de pauta, sobre “Epidemia AIDS e o
Impacto da Pandemia do Covid-19”, passando a palavra para Carlos Duarte (GAPA), que
apresentou Ana Baggio (SES/RS) e Carla Almeida, Presidente da GAPA. Ana junto à
Fernanda Carvalho (SES/RS), iniciaram uma apresentação de slides em formato de
“PowerPoint” com o seguinte título; “Situação Epidemiológica HIV/AIDS RS”, tratando
sobre diversos dados da doença em diferentes grupos de pessoas no estado e no país.
Logo em seguida, Carla Almeida iniciou outra apresentação de slides em formato de
“PowerPoint” com o título “O Impacto da Covid-19 nas Políticas de HIV e AIDS no Brasil”,
tratando sobre os desafios que a pandemia trouxe para esse âmbito. Logo após as
apresentações, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE), membro da Comissão Eleitoral,
anunciou a conclusão das eleições, sendo positivado o seguinte resultado: No segmento
Usuário do SUS, a "Chapa 1" é eleita por 12 votos a favor, 1 abstenção e nenhum
contrário. Ato contínuo, no segmento trabalhador em saúde, a "Chapa 1" é eleita por 17
votos a favor, 1 abstenção e nenhum contrário. Assim, o processo eleitoral inicia sua
segunda etapa; eleição para presidente e vice-presidente deste órgão. Itamar
parabenizou os eleitos e deu espaço para os(as) conselheiros(as) comentarem as
apresentações anteriores. Então, Carlos Duarte (GAPA) foi o primeiro a se manifestar
sobre, falou sobre o negacionismo que também já existiu em relação à AIDS no estado. A
seguir, Jaime Braz Ziegler (CGTB) expôs sua opinião e suas dúvidas sobre as palestras
realizadas. Após a fala dos conselheiros, o vice-presidente deste conselho complementou
a fala sobre o preconceito envolvendo o assunto que existe no Rio Grande do Sul. Em
seguida, Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, comentou o assunto em pauta. Carla
Almeida tentou esclarecer os questionamentos apresentados e também comentou sobre a
falta de um melhor conhecimento sobre a doença e formas de prevenção. Fernanda
Carvalho comentou em nome da secretaria. Finalizado o assunto, Itamar anunciou uma
plenária extraordinária exclusivamente para posse dos novos presidente e vicepresidente, além da votação do PES 2020. Então, Irene Prazeres (SINDIFARS)
esclareceu sobre a plenária extraordinária, abrindo para opiniões dos(as) conselheiros(as)
sobre. Ficou acertada a plenária ordinária para terça-feira, 22 de dezembro do corrente
ano, às 14h, através do mesmo aplicativo. Então, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE)
anunciou a manutenção de Claudio Augustin (CUT/RS), do segmento usuário, como
presidente deste conselho, eleito por 25 votos a favor e 1 voto de abstenção. Além do
presidente, Inara Amaral Ruas (SERGS), do segmento trabalhador(a), com 24 votos a
favor e 2 de abstenção como nova vice-presidente. A seguir, Itamar deu início ao seguinte
ponto de pauta, sobre “Relato de Comissões”, passando a palavra para Károl Veiga
Cabral, professora e pesquisadora da UFPel e representante da Comissão de Saúde
Mental deste conselho. Károl iniciou sua participação comentando sobre o cenário de
saúde mental no estado durante a pandemia e fortaleceu a luta por melhores condições e
pelo SUS. Então, Larissa da Silva (FGSM) apresentou um vídeo realizado por
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profissionais e pacientes da área. Itamar parabenizou o vídeo apresentado e anunciou a
moção de repúdio a ser colocada na tela e lida por Mariana Dambroz, estagiária do CES.
Moção esta que, repudia a “tentativa de desmonte, pela ABP (Associação Brasileira de
Psiquiatria), das políticas públicas de saúde mental.” Antes da moção entrar em votação,
Károl Veiga e Alice Faria (CRP) comentaram novamente sobre o assunto em pauta. Em
seguida, Itamar anuncia o processo de votação desta moção, a qual, foi aprovada por 24
votos a favor, 2 votos de abstenção e nenhum contrário. Ato contínuo, Itamar dá início ao
seguinte ponto de pauta, sobre o “Parecer da PGE”. Apenas Itamar se pronunciou sobre.
Logo foi iniciado o próximo ponto de pauta, sobre o “Covid-19”. O vice-presidente deste
conselho passou a palavra para os(as) participantes que quiserem se pronunciar. Então,
Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, se manifestou sobre cobrando melhor
posicionamento da Secretaria de Saúde do estado. A seguir, o conselheiro Alfredo
Gonçalves (CUT/RS) realizou críticas ao governo e à gestão realizada durante a
pandemia. Milton Brasil (FETAG) também se manifestou sobre a forma como as
bandeiras vem sendo utilizadas no estado. Irene Prazeres (SINDIFARS) também
comentou sobre o assunto em pauta. Então, Itamar deu início ao seguinte ponto de pauta,
para discussão da minuta de recomendação, por conta um comercial sobre o Covid-19
apresentado na plenária do dia 26 de novembro pela SES/RS. O Conselho Estadual de
Saúde entende que as cenas do comercial estimulam o contato entre pessoas,
contrariando orientações e recomendações da comunidade científica. Após a
apresentação da minuta, Ana Maria Valls (AGAPAN) sinalizou possíveis alterações para
melhor entendimento. Após a fala da conselheira, Itamar anunciou a votação desta minuta
de recomendação, a qual foi aprovada por 17 votos a favor, 2 votos de abstenção e
nenhum voto contrário. Votação finalizada, Itamar anunciou o próximo ponto de pauta,
sobre “Assuntos Gerais”, passando a palavra para Károl Veiga Cabral, que foi a primeira a
se manifestar. Károl aproveitou o momento para comentar novamente sobre a gestão da
saúde mental no estado. Em seguida, Itamar finaliza esta plenária parabenizando
novamente, a nova vice-presidente eleita, Inara Amaral Ruas. Nada mais havendo a
tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será
assinada pelo vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 17 de
dezembro de 2020.

______________________
Itamar Silva
Vice-Presidente do CES/RS

