ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 9ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

1

No décimo dia do mês de junho de 2021, às 13:30 o pleno do Conselho Estadual de Saúde

2

do Rio Grande do Sul, reunido em formato virtual por meio da plataforma “Cisco Webex” e

3

transmitido

4

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/227198398967414

5

discutiu os seguintes pontos de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Ata, Informes e

6

Expedientes; 3. RAG 2020; 4. Agrotóxicos: Atribuições, ações, dificuldades e

7

necessidades frente aos agrotóxicos e seus impactos; 5. Covid-19: Votação da

8

Minuta de Resolução CES 06/2021 – Sistema 3As; 6. Relato de Comissões; 7.

9

Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste oitavo encontro ordinário: Titulares: Luciana

10

Alvarez de Oliveira Santos (CORSAN), Flávia dos Santos Teixeira (SECU), Carolina

11

Gyenes (SEPLAG), Cristian Guimarães (SES/RS), Leila Ghizzoni (EMATER), André Emílio

12

Lagemann (FED STAS CASAS), Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV/RS), Brenda

13

Natalie Girardi de Almeida (CRESS), Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS),

14

Jefferson da Silva Boeira (SIMERS), Inara Amaral Ruas (SERGS), Gabriel Loss

15

(SINDIFARS), Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), Ana Maria Valls (AGAPAN), Alfredo

16

Elenar Gonçalves (CUT/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Vitorio João Alexandre

17

Passero (CNBB), Karina Hamada Iamasaque Zuge (FCD), Maribel Costa Moreira (FETAG),

18

Milton Domingues Brasil (FETAG), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), João de Deus

19

Pawlak (FRACAB), Carlos Duarte (GAPA), Lucia Maria Diefenbach (SINDSEPE), Diego

20

Espindola (COSEMS), Angie Klassmann (STAS). Suplentes: Bóris Paulo Santos Junior

21

(FIERGS), Bruno Leonardo Naundorf Santos (SES/RS), Anitamar Lencina (CUT/RS), Jaime

22

Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Paula Rosana Fortunato (CGTB), Maria Conceição de Abreu

23

(FGSM), César Antônio de Amaral (FRACAB). Inara inicia o ponto de pauta que trata sobre

24

atas, informes e expedientes. Mariana Dambroz abre na tela do aplicativo a ata da sétima

ao

vivo

no

seguinte

endereço

eletrônico:
,

25

plenária ordinária do corrente ano. Honório de Lima informa sobre correções já feitas nas

26

atas da sétima e oitava plenárias. Cristian Guimarães informa sobre alterações que gostaria

27

que fossem realizadas na ata. É iniciada então a votação da ata da sétima plenária

28

ordinária, a qual, foi aprovada com 21 votos a favor, 02 votos de abstenção e nenhum

29

contrário. Então, Mariana abre também a ata da oitava plenária na tela de apresentações.

30

Novamente, Cristian cita pequena alteração a ser realizada. Ana Maria Valls (AGAPAN) e

31

Inara Ruas também informaram sobre correções que solicitaram e já estão presentes. Em

32

seguida, foi iniciada a votação desta ata, a qual, foi aprovada com 20 votos a favor, 01 voto

33

de abstenção e nenhum voto contrário. Enquanto ocorria a votação, Inara solicita a

34

apresentação da Moção de Repúdio nº06 que dispõe sobre o PL 277/2019, que trata sobre

35

parto seguro (23m28s). Moção esta, que foi aprovada em votação com 17 votos a favor, 03

36

votos de abstenção e 01 voto contrário (28m00s). A seguir, Mariana Dambroz realizou a

37

leitura da Minuta de Moção nº 05/2021, a qual também foi aprovada em votação, com 19

38

votos a favor, 03 votos de abstenção e 01 voto contrário (38m38s). Então, Ana Maria Valls

39

(AGAPAN) questionou sobre as tentativas do Ministério da Saúde em privatizar uma parte

40

do SUS, propôs ainda um contato com o CNS para tratar destas privatizações, no intuito de

41

um maior entendimento das mesmas. Então, Mariana também realizou a leitura da Minuta

42

Resolução nº03 do CES/RS que rejeita o RAG 2020, visto que o governo do Estado do Rio

43

Grande do Sul não aplicou os 12% da receita líquida de impostos e transferências (RLIT

44

em ações e serviços públicos de saúde) como determina a constituição federal,

45

regulamentada pela Lei 141/2012. Ana Maria Valls realizou apontamentos quanto ao último

46

considerando do documento. Rodrigo Fienkler informa sobre erros ortográficos a serem

47

corrigidos no documento, mas que não alteram o conteúdo. É iniciada então a votação da

48

Resolução nº03, a qual, foi aprovada com 21 votos a favor, 01 voto de abstenção e um voto

49

contrário. Inara agradece a todas as comissões que trabalharam em cima do RAG 2020,

50

especialmente à COFIN, Comissão de Orçamento e Finanças. Ana Maria Valls propôs a

51

elaboração de um release com informações a serem enviadas à emissoras, no intuito de

52

publicizar os problemas envolvendo o RAG. Itamar dos Santos tirou dúvida com Honório

53

Lima sobre as sondagens e votações realizadas durante a plenária. Ato contínuo, Inara

54

Ruas inicia o seguinte ponto de pauta, que trata sobre os Agrotóxicos (01h00m). Ana Maria

55

Valls relembra sobre questões enviadas a SES/RS a serem respondidas em apresentação,

56

lendo-as na plenária. Então, Cynthia (CEVS/RS) inicia sua fala comentando sobre algumas

57

das dificuldades com o prazo para elaboração de sua apresentação e solicita mais tempo

58

para responder algumas das questões enviadas pelo CES/RS. Cynthia dá início a sua

59

apresentação, respondendo as questões e decorrendo sobre a pauta. Ana Valls inicia sua

60

fala lamentando não ter havido nenhuma resposta objetiva, como gostaria, argumentando

61

que até o teor mais simples de algumas perguntas. Inara inicia demonstrando sua

62

preocupação quanto o PL 260 e os agrotóxicos que não foi apresentado. Relatou sobre os

63

índices de uso destes agrotóxicos pelo Estado. Então, Cynthia esclareceu que tem algumas

64

respostas objetivas, as fazendo agora e explicando o porquê de não as ter apresentado

65

antes. Itamar dos Santos critica a postura do Estado quanto ao uso dos agrotóxicos no país.

66

Em seguida, Inara propõe outro momento para seguir com esta discussão expostas para

67

as perguntas. Relatou também sobre audiência com o governador que tratava sobre o PL

68

260. Fica acordado então, que Cynthia voltará a participar deste debate daqui duas

69

plenárias, no dia 8 de julho. Então, Alfredo Gonçalves comentou sobre como o governador

70

mentiu durante sua campanha ao falar que não privatizaria CORSAN e CEE, por exemplo.

71

A seguir, Inara Ruas dá início ao seguinte ponto de pauta, sobre a COVID-19. Cristian

72

Guimarães (SES/RS) passa a palavra para Bruno Nundorf (SES/RS), que ficou responsável

73

por fazer uma explanação dos dados da doença na região sul do Estado. Itamar comentou

74

sobre como o governo do Estado não soube trabalhar a pandemia, de forma a ter uma

75

testagem alta e número de EPIs adequado. Criticou também a falta de fiscalização, de

76

modo a evitar aglomerações. Finalizou criticando também o Sistema 3As, “o distanciamento

77

controlado é uma farsa e os 3As confirma essa farsa”. Milton Brasil (FETAG), comentou

78

sobre a população, que não foi educada em nenhum momento em contribuição contra a

79

pandemia e como eventos seguem acontecendo, infectando mais pessoas. Finalizou

80

solicitando uma ação do governo para evitar mais aglomerações e consequentemente, mais

81

mortes. Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV/RS) solicitou revisão de alguns pontos para

82

retomar um caminho de melhor perspectiva para o povo do Estado. Jaime Braz (CGTB)

83

citou a falta de um maior investimento na saúde, ainda mais durante uma pandemia.

84

Criticou também como muitas aglomerações seguem acontecendo. Bruno Naundorf tentou

85

esclarecer algumas questões e seguir com o debate. Bruno finaliza se colocando à

86

disposição dos(as) conselheiros(as). Então Jeferson Rodrigo Schaefer, estagiário do

87

CES/RS, coloca na tela de apresentações do aplicativo a Minuta de Resolução nº06/2021,

88

que rejeita o Sistema dos 3As, Mariana Dambroz realizou a leitura do documento. Larissa

89

da Silva (FGSM) e Ana Maria Valls (AGAPAN) elogiaram a estruturação do documento.

90

Então, Mariana Dambroz anuncia a votação da Resolução nº06/2021, a qual, foi aprovada

91

com 21 votos a favor, 01 voto de abstenção e 03 votos contrários. Inara relata sobre a

92

elaboração do documento, que teve contribuição do professor Alcides. Além disso, comenta

93

ser contra tirar a responsabilidade do Estado e dar aos municípios, por entender que se

94

perde muito tempo, quando feito desta forma. A seguir, dá início ao seguinte ponto de pauta,

95

que trata de assuntos gerais e relatos de comissões. Itamar então, solicita maior

96

participação dos integrantes nas plenárias e comenta a importância disso. Ana Maria Valls

97

relata sobre a participação da mesma, representando o CES/RS, no Fórum Gaúcho de

98

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Relatou também sobre o as avaliações do

99

quadrimestral e detalhes já analisados pela Comissão de Vigilância em Saúde. Ana Valls

100

informou ainda, sobre o 2º encontro brasileiro sobre proteção eletromagnética, que ocorre

101

do dia 21 ao dia 26 de junho de forma online. Informou também sobre pesquisa da Fiocruz

102

relacionada ao eletromagnetismo

103

desenvolver. Comentou também sobre como, na reunião com a CNS, recomendou mais

104

debates sobre essa pauta. Inara informou sobre audiência pública para tratar do PL 260.

105

Conceição Abreu relatou sobre o curso de Controle Social que está participando. Ana Maria

106

Valls propôs que outro(a) conselheiro(a) participasse da audiência pública citada em nome

107

do CES/RS, por já ter participado de uma e que o mesmo questione o governador. Inara

108

comenta achar que a pessoa mais apropriada para isso é a própria Ana Valls. Carlos Alberto

109

Duarte (GAPA) informa sobre o início das oficinas de formação em saúde do trabalhador.

110

Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao lerem as atas encontrarão “hiperlinks”, em

111

azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a transmissão na íntegra da plenária, que é

112

realizada via Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a

113

presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela presidente em exercício do

114

Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 10 de junho de 2021.

e índices de adoecimento que a mesma pode

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

