
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 12ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

No vigésimo segundo  dia  do  mês  de  julho  de  2021,  às  13:30  o  pleno  do  Conselho

Estadual  de  Saúde  do  Rio  Grande  do  Sul,  reunido  em  formato  virtual  por  meio  da

plataforma  “Cisco  Webex”  e  transmitido  ao  vivo  no  seguinte  endereço  eletrônico:

https://fb.watch/77_-GGAgkR/,  discutiu  os  seguintes  pontos  de  pauta:  1.  Assuntos

Gerais;  2.  Ata,  Informes  e  Expedientes;  3.  Agrotóxicos:  Atribuições,  ações,

dificuldades  e  necessidades  frente  aos  agrotóxicos  e  seus  impactos;  4. Plano

Estadual  de  Oncologia  RS; 5.  Covid-19;  6.  Relato  de  Comissões;  7.  Assuntos

Gerais. Estiveram presentes neste décimo segundo encontro ordinário:  Titulares: Inara

Amaral  Ruas  (SERGS),  Itamar  Silva  dos  Santos  (FETAPERGS),  Ana  Maria  Valls

(AGAPAN),  Alfredo  Elenar  Gonçalves  (CUT/RS),  Elpídio  Jaques  de  Borba  (CGTB),

Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Ana Lúcia

Costa (SES/RS), Cristian Guimarães (SES/RS), Carla Pertille (SES/RS), Leila Ghizzoni

(EMATER), André Emílio Lagemann (FED STAS CASAS), Paulo Antonio da C. Casa Nova

(CRMV/RS),  Auber  Ricardo  Alves  (CREFITO),  Brenda  Natalie  Girardi  de  Almeida

(CRESS), Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS), Vitorio João Alexandre Passero

(CNBB), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD),  Maribel Costa Moreira (FETAG), Milton

Domingues Brasil (FETAG), João de Deus Pawlak (FRACAB), Suplentes: Paulo Azeredo

Filho  (FAMURS),  Terezinha  Valduga  Cardoso  (SES/RS),  Ivanir  Maria  Argenta  Santos

(EMATER), Cristiane Paim (FED STAS CASAS),  Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB),

Paula Rosana Fortunato (FETAG), Giovane Zortea (FETAG), Bóris Paulo Santos Junior

(FIERGS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Inara Amaral Ruas inicia da 12ª Plenária

Ordinária do CES/RS abrindo as inscrições para assuntos gerais e informando sobre as

três atas e a moção que serão votadas hoje. Inara também alertou sobre o tempo de fala

dos(as) conselheiros(as), para melhor organização da reunião virtual. Jefferson Schaefer,
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estagiário do CES/RS, informa sobre as correções já realizadas nas atas. Então, a ata da

9ª Plenária Ordinária do CES/RS foi colocada em votação, a qual, foi aprovada com 17

votos a favor, 03 votos de abstenção e nenhum contrário (09m30s). Enquanto ocorrem as

votações, Inara também informa substituição no quadro de conselheiro(as) da entidade

FAMURS, sendo o novo titular  Paulo Azeredo Filho e a suplente Ritchelly Tauana de

Souza da Rosa. Foi iniciada então, a votação da ata da 10ª Plenária Ordinária, a qual, foi

aprovada com 17 votos a favor, 04 votos de abstenção e nenhum voto contrário (18m55s).

Em seguida, foi iniciada a votação da ata da 11ª Plenária Ordinária, a qual, também foi

aprovada com 22 votos a favor, 02 votos de abstenção e nenhum contrário (23m30s).

Então, Jefferson Schaefer realizou a leitura da Minuta de Moção de Repúdio nº 07/2021

do CES/RS.  Após a leitura do documento,  Ana Maria  Valls  (AGAPAN) complementou

falando  sobre  o  PLC 163/2021.  Iniciou-se  então,  a  votação  da  Minuta  de  Moção  nº

07/2021 lida, a qual, foi aprovada com 20 votos a favor, 01 voto de abstenção e 02 votos

contrários (36m30s). Ato contínuo, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata

sobre os Agrotóxicos, passando a palavra para Cynthia Goulart Molina Bastos (CEVS/RS)

(39m20s).  Ana  Maria  Valls  (AGAPAN)  relembra  que  os  questionamentos  a  serem

respondidos a seguir, foram lidos a mais de um mês e que a SES/RS solicitou mais tempo

para  respondê-los.  Cynthia  Goulart  Molina  Bastos  (CEVS/RS)  inicia  sua  fala

apresentando a equipe técnica presente responsável pela elaboração da apresentação

que seria realizada. Em seguida, iniciou-se na tela uma apresentação de slides com o

intuito de responder àqueles questionamentos do CES/RS. Após a apresentação, Inara

iniciou sua fala se atentando a parte de aposentadorias e quanto ao LACEN/RS atuar

apenas  em  logística,  não  fazendo  mais  análises.  Então,  Ana  Maria  Valls  (AGAPAN)

começou  comentando  sobre  o  Decreto  55.718/2021,  que  aparece  na  apresentação

anterior, sobre atribuições da SES/RS em relação aos agrotóxicos. Ana ainda comentou

sobre a situação do laboratório LACEN/RS e indicou que um dos questionamentos não foi

esclarecido. Itamar Silva do Santos (FETAPERGS) comenta que a análise realizada não

conversa  com  a  prática,  além  de  não  apresentar  projetos  para  os  problemas  e

questionamentos  trazidos  pelos(as)  conselheiros  (as).  Elogiou  o  diagnóstico  e  a

apresentação,  mas  questionou  quais  seriam  as  proposições  para  enfrentamento  aos

agrotóxicos.  Cynthia  iniciou  sua  fala  concordando  com Itamar  quanto  a  colocar  mais

projetos em prática, além de também esclarecer as questões envolvendo o laboratório

LACEN/RS citadas. Ato contínuo, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, sobre o

Plano Estadual de Oncologia RS (01h35m10s). Carla Pertille, Diretora adjunta da questão

especializada, começa falando sobre a elaboração do Plano e sobre aqueles envolvidos
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no trabalho. Finalizou passando a palavra para Drª Sheila Schuch Ferreira, que realizou a

apresentação do documento através de slides. Após a apresentação,  Ana Maria Valls

(AGAPAN) a primeira a falar, comenta que o Plano Estadual de Oncologia RS parece ter

muito mais um viés econômico do que atender as necessidades dos pacientes de forma

correta, servindo ao “mercado do câncer”. Além de não ter projetos para enfrentamento

prévio do câncer e apenas tratar aqueles já doentes. Larissa da Silva (FGSM) comentou

sobre  os  espaços físicos,  centros  de convivência,  etc.  Também falou  sobre  o  Centro

Regional de Cuidados Paliativos de Pelotas, referência em todo o país. Alexandre Silva,

(CMS de Caxias do Sul), comentou também sobre os exames prévios contra o câncer e

filas de espera. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), criticou a forma como o

Plano apresentado procura trabalhar as consequências e não as causas das doenças.

Paulo  comentou  que  estão  trabalhando  em  mais  formas  de  curar,  o  que  também  é

importante, mas faltam providências para evitar a doença. Além de também comentar

sobre a falta de consciência da população em relação a isso. Então,  Lisiane Fagundes,

Diretora do DAHA, inicia avisando que se ausentará da reunião ao fim de sua fala por ter

outra  reunião.  Lisiane  defende  sua  colega  Sheila  Schuch  Ferreira  afirmando  que  é

impossível  existirem apenas críticas  ao trabalho elaborado.  Ainda disse  que,  a  forma

como foi realizada a crítica ao trabalho foi desrespeitosa. Lisiane citou que a parte da

prevenção solicitada pelos(as)  conselheiros(as)  está  entre as páginas 30 e 34,  exigiu

respeito e salientou que todo o documento foi desenvolvido exclusivamente por técnicos

especializados.  “A gente  não trata  Câncer  com chá”,  “…se a gente não tiver  serviço

hospitalar para tratar de Câncer, infelizmente não vai ser com benzedura e chá de erva-

cidreira que a gente vai tratar”  afirmou Lisiane.  Propôs aos(as) conselheiros que os(as)

mesmos(as) leiam o documento e façam sugestões adequadas.  Finalizou dizendo não

estar surpreendida que tenham sido apresentadas apenas críticas e se retirou por ter

outra  reunião  (02h06m10s).  Jaime  Braz  Bianchin  Ziegler  (CGTB),  comentou  que  o

CES/RS  elogiou  o  trabalho  dos  técnicos  e  em  nenhum  momento  agiu  de  forma

desrespeitosa. O representante da CGTB também comentou sobre o grande número de

agrotóxicos que são liberados, trazendo mais malefícios e acarretando em mais doenças.

Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, iniciou sua fala comentando que já aconteceu

antes de algum representante do Estado realizar falas mais agudas e sair da reunião.

Salientou que não viu nenhum servidor faltar com respeito e como sentiu-se ofendido com

a fala anterior de Lisiane. Então, Inara Ruas inicia respondendo a fala de Lisiane, dizendo

que  se  o  CES/RS  e  seus  conselheiros  deveriam  ser  respeitados.  Exaltou  como  as

Plenárias Ordinárias são espaços de fala para todos(as), mas quando em plenária, falas
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individuais dos(das) conselheiros(as) representam suas entidades. Também comentou ter

se  sentido  agredida  com a  fala  da  representante  da  SES/RS.  Karina  Hamada  Zuge

(FCD/RS) relatou sobre a experiência pessoal de ser atendida na área da Oncologia e os

muitos problemas que existem acerca da mesma. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS)

disse não ter se surpreendido com a fala de Lisiane, por conta de seu partido que “não

faz saúde”, no sentido de não participar e apoiar políticas públicas de saúde. Também

criticou a postura do governador do Estado, refletindo nestas reuniões virtuais. Larissa da

Silva  (FGSM) disse  ter  ficado impressionada com a forma que foram tratados os(as)

conselheiros(as) na fala de Lisiane. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) salientou

o trabalho da homeopatia veterinária que realiza com animais e como isso é ciência.

Também  disse  que  em  nenhum  momento  ninguém  faltou  com  respeito  com  a

representante do governo. Comentou sobre os agrotóxicos, alternativas e consequência

do uso dos mesmos. Francisca Jesus, do Fórum Municipal de Pelotas, também salientou

como o processo de saúde deve ser “visto como um todo”. Também comentou sobre o

“Escândalo do pré-câncer” em Pelotas e suas consequências. Falou sobre o caso dos

exames citopatológicos e o seu trabalho relacionado a isso. Cristian Guimarães (SES/RS)

disse  não  ter  nada  a  adicionar  pela  Secretaria  Estadual  da  Saúde.  Então,  a  vice-

presidenta deste conselho dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre Covid-19

(02h41m05s). Ana Lúcia Costa (SES/RS) ficou encarregada de participar representando a

Secretaria Estadual de Saúde. Ana atualizou a todos(as) com as novas informações sobre

a doença no Estado e com dados de vacinação, internados e novos adoecidos. Finalizou

se colocando a disposição do CES/RS para demais questões. Itamar Silva dos Santos

(FETAPERGS)  segue  falando  sobre  a  importância  de  um Plano  de  enfrentamento  e

monitoramento ao Covid-19 e suas sequelas. Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande,

comentou sobre as vacinas que ainda sobram pelo Estado e fiscalização em transportes

coletivos. A seguir, Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS) indagou sobre os municípios que

não  estão  tendo  mortes  por  Covid-19  por  conta  da  vacinação.  Ana  Costa  (SES/RS)

complementou e esclareceu alguns pontos discutidos sobre a doença, questões sobre

dados de mortalidade e segunda dose. É iniciado então o seguinte ponto de pauta, relatos

de comissões e assuntos gerais (03h07m50s). Ana Maria Valls (AGAPAN) relata sobre a

reunião da Comissão de Vigilância em Saúde, que tratou sobre os questionamentos da

PAS 2021 não respondidos pela SES/RS. Além disso, relembrou sobre a elaboração do

card  contra  agrotóxicos,  que ainda não foi  finalizado para  apresentação em plenária.

Alfredo Gonçalves (CUT/RS) e Inara Ruas discutiram detalhes sobre Seminário da CIST a

ser elaborado. Itamar Silva dos Santos informou que a partir do dia 29/07 iniciam-se as
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Plenárias Regionais de Conselhos de Sáude. Thayná relatou sobre a Conferência Popular

de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Região Sul, que ocorreu no início

deste mês,  e sua contribuição na conferência.  Em seguida,  Claudio Tasca (FRACAB)

parabenizou Ana Costa por sua merecida promoção profissional. Também relatou sobre

as visitas realizadas no setor de regulação do Rio Grande do Sul, localizado na Avenida

Bento Gonçalves em Porto Alegre. Alexandre Silva (CMS Caxias do Sul) disse também

não ter gostado da fala da representante do governo e que a sua fala anterior foi por ter

presenciado o sofrimento destes pacientes em seu município. Ao final foi esclarecido aos

conselheiros  que  ao  lerem as  atas  encontrarão  “hiperlinks”,  em azul,  e  clicando  nos

mesmos poderão  acessar  a  transmissão  na  íntegra  da  plenária,  que  é  realizada  via

Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que,

após  leitura  e  aprovação,  será  assinada  pela  presidente  em  exercício  do  Conselho

Estadual de Saúde. Porto Alegre, 22 de julho de 2021.

________________________
Inara Beatriz Amaral Ruas              

Vice-Presidente do CES/RS
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