
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA 13ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

No oitavo  dia,  do  mês de outubro  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.  Informes  e  Expedientes;  3.  2º  Relatório  Detalhado  do  Quadrimestre
Anterior – 2º RDQA 2020; 4. ESP/RS: Residência e Curso de Cuidadores; 5. Covid-
19; 6. Eleições do CES/RS 7. Lei do CES/RS; 8. Comissão de Monitoramento do
CES/RS; 9. Relato de Comissões; 10. Assuntos Gerais.  Titulares:  Ana Lucia Costa
(SES/RS),  Cristian  Guimarães  (SES/RS),  Carla  Pertile  (SES/RS),  Leila  Ghizzoni
(EMATER), Vera Terezinha Ramos Leonardi (CREFITO), Sonia Pinheiro Nunes de Souza
(SOERGS),  Ivete  Regina  Ciconet  Dorneles  (CRN),  Carlos  Airton  Weber  dos  Santos
(FEESSERS),  Inara  Amaral  Ruas (SERGS),  Irene Porto  Prazeres (SINDIFARS),  Mara
Cassani  Andreta (AGAFAPE), Ana Maria Valls (AGAPAN), Claudio Augustin (CUT/RS),
Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Karina Hamada
Iamasaqui  Zuge  (FCD),  Milton  Domingues  Brasil  (FETAG),  José  Pedro  Kuhn
(FETAPERGS), João de Deus Pawlak (FRACAB), Carlos Duarte (GAPA/RS), Lucia Maria
L. A. G. Diefenbach (SINDSEPE/RS), André Emílio Lagemann (Federação das Santas
Casas  e  Hospitais  Filantrópicos),  Tuane  Pereira  Devit  (CRESS).  Suplente:  Fernanda
Cardoso Feijo (COSEMS), Rodrigo Santos Silva (SEPLAG), Terezinha Valduga Cardoso
(SES/RS), Angie Klassmann (STDS), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Jefferson da Silva
Boeira (SIMERS), Iride Caberlon (SERGS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Vitório
Alexandre Passero (CNBB), Adão Zanandréa (FCD),  Paula Rosana Fortunato (FETAG),
Maria Conceição de Abreu (FGSM), Cesar Antônio do Amaral (FRACAB), Carolina Brandt
Gualdi (SINDSEPE). O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
– CES/RS, Claudio Augustin, inicia a décima terceira 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,  realiza  a  leitura  dos  informes  e
expedientes, o qual, há indicações e reconduções para compor este órgão das seguintes
entidades; SERGS, FEESSERS e FRACAB. Logo, é aberto para inscrição de assuntos
gerais,  havendo  inscrição de  Irene Porto  Prazeres  (SINDIFARS)  e  Alfredo Gonçalves
(CUT/RS). Continuando  no  próximo  ponto  de  pauta,  Arita  Bergmann,  Secretária  da
Saúde, inicia a discussão sobre o 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – 2º
RDQA 2020. Após apontamentos e falas da secretária estadual de saúde, André Quevedo
e Cristian Guimarães representantes da Secretaria Estadual de Saúde do RS - SES/RS,
apresentam  em formato de power point na tela desta reunião virtual, abordando o 2º
RDQA/2020.  Após  longa  apresentação,  a  conselheira  Ana  Valls  (AGAPAN),  realizou
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apontamentos sobre a  apresentação feita  e  solicitou revisão.  Assim,  inicia  o  seguinte
ponto de pauta, que trata sobre a Covid-19, Carolina Gualdi (SINDSEPE/RS) cita a queda
das ações da vigilância de saúde durante o período de pandemia. Augustin enfatiza a
necessidade de uma boa atuação na área da saúde no combate ao Covid-19, citando a
falta de testes, isolamento social e outras ações para evitar a contaminação. Carla Pertile
(SES/RS),  comentou sobre  a  burocracia  na  atualização  das  UTIs  Covid-19.  A seguir,
Claudio Augustin levantou a pauta da Comissão de Monitoramento do CES, questionando
os(as) integrantes da reunião sobre o interesse dos mesmos em participar. A seguir, o
presidente do CES/RS abriu a discussão sobre Residência e Curso de Cuidadores. Logo,
as(o)  residente(s);  Vanessa,  Guilherme  e  Ingrid  Gonçalves,  iniciaram  a  discussão
realizando seus apontamentos. Ato contínuo, Teresinha Valduga, representante da Escola
de  Saúde  Pública  –  ESP/RS,  respondeu  algumas  questões  abordadas  pelos(as)
residentes,  reafirmando  o  compromisso  da  SES/RS  com  seus(suas)  residentes  e
indicando a importância destes(as). A seguir Cristian Guimarães (SES/RS), citou também
a  importância  dos  profissionais  que  não  oriundos  da  saúde,  para  fomentar  o
conhecimento das outras profissões frente a saúde pública no Rio Grande do Sul. Logo,
os(as) residentes e conselheiros(as) presentes neste pleno, demonstram a insatisfação
com as respostas indicadas pela SES/RS. Ato continuo, o presidente deste órgão, Claudio
Augustin, defende a importância da residência em gestão, mas afirma que a SES/RS não
possa diminuir as vagas das quais já eram garantidas para profissionais de saúde, então,
Augustin  coloca  a  recomendação  sobre  a  temática  com algumas  correções  a  serem
feitas, assim, a “Recomendação de nº 12/2020” é aprovada com 17 votos a favor, duas
abstenções e quatro votos contrários. Transcorrido este ponto de pauta, o presidente do
CES/RS, inicia a próxima temática sobre “Eleições da Mesa Diretora do CES”, assim,
Claudio abre para votação do regulamento  eleitoral  do  Conselho Estadual  de  Saúde,
tendo em vista que o documento foi enviado anteriormente a todos(as) para leitura prévia,
logo, o regulamento é aprovado com unanimidade com vinte e quatro votos. Ato contínuo,
o calendário eleitoral deste colegiado é aprovado de maneira unanime, totalizando vinte
dois votos de aprovação. A seguir, Augustin principia a discussão que abordará a “Lei do
CES/RS”,  assim, o presidente do CES/RS indaga os(as)  presentes no plenária se há
apontamentos a serem feitos no documento. Logo, a conselheira da Associação Gaúcha
de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN, Ana Valls indica que possui dúvidas na peça
escrita, a qual, foi sanada ao longo da reunião ordinária deste conselho. Posteriormente,
Carlos Duarte (GAPA/RS) ressalta propostas de alteração na minuta do projeto de lei,
assim, o representante da GAPA/RS indica que o documento não deve constar o nome
específico da entidade que representa os secretários municipais de saúde, tendo em vista
as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, logo, Carlos salienta que deve haver
alteração neste trecho, indicando a existência de uma vaga para o “Colegiado dos(as)
Secretários(as) Municipais de Saúde” no CES/RS.  Ainda na fala de Carlos, o mesmo
indica alteração no inciso terceiro da minuta, assim, ele ressalta a seguinte correção: “§ 3º
A  participação  de  órgãos,  entidades  e  movimentos  sociais  terá  como  critério  a
representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no
âmbito de atuação do Estado do Rio Grande do Sul". Após estas apresentações, o pleno
realiza uma ampla discussão sobre o referido documento,  destacando discussões,  na
seguinte ordem; Ana Valls (AGAPAN), Claudio Augustin, Carlos Duarte (GAPA/RS), Jaime
Braz  (CGTB),  Rodrigo  Finkelsztejn  (Assessor  Jurídico  do  CES/RS),  Alfredo  Elenar
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Gonçalves  (CUT/RS),  Elpídio  Borba  (CGTB),  Irene  Porto  Prazeres  (SINDIFARS/RS),
Milton Brasil  (FETAG/RS) Marcelo Nobre,  presidente do Conselho Municipal  de Arroio
Grande, que participa desta reunião como visitante, tendo em vista que a plenária deste
órgão é aberta  a qualquer  interessado(a).  Ato contínuo,  Augustin  dispõe a minuta  do
Projeto de Lei do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, a qual, é
aprovada com os seguintes resultados: 20 votos a favor, nenhuma abstenção, um voto
contrário.  Posteriormente,  Claudio questiona se há inscrições para assuntos gerais,  o
qual, Irene Porto Prazeres (SINDIFARS) retira sua inscrição, seguindo a posição de Irene,
Alfredo Gonçalves (CUT/RS) também retira sua inscrição de fala, tendo em vista o horário
extrapolado  de  reunião.  Assim,  Claudio  Augustin,  presidente  do  CES/RS agradece  a
todos(as) presentes e encerra a décima plenária ordinária deste órgão, desejando um
abraço virtual  a  todos(as).  Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Rafael  Nunes Brum,  em
conjunto de Bruno Tavares Medeiros, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação,
será  assinada  pelo  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Saúde.  Porto  Alegre,  08  de
outubro de 2020. 

______________________ 
          Claudio Augustin     

                                                                                                           Presidente do CES/RS 
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