
  
 
 

 
 
  
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 
 

ATA DA 19ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

 
 

No décimo quarto dia do mês de outubro de 2021, às 13:30 o pleno do Conselho Estadual 1 

de Saúde do Rio Grande do Sul, reunido em formato virtual por meio da plataforma “Cisco 2 

Webex” e transmitido ao vivo no seguinte endereço eletrônico: 3 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/299843368315198, discutiu 4 

os seguintes pontos de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Ata, Informes e Expedientes; 5 

3.  Resolução PLOA 2022; 4. Regimento 4ª CESM 2022; 5. Vigilância em Saúde dos 6 

Estabelecimentos Agropecuários e a Desregulamentação da Presença do Médico 7 

Veterinário como RT, (a partir do mês de outubro); 6. Relato de Comissões; 7. 8 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste décimo nono encontro ordinário: Titulares: 9 

Claudio Augustin (CUT/RS), Inara Amaral Ruas (SERGS), Itamar Silva dos Santos 10 

(FETAPERGS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), 11 

Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), 12 

Carlos Duarte (GAPA), Luciana Alvares de Oliveira (CORSAN), Carolina Gyenes 13 

(SEPLAG), Péricles Stehmann Nunes (SES/RS), Terezinha Valdugo Cardoso (SES/RS), 14 

Angie Klassman (STAS), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), André Emílio Lagemann 15 

(FED STAS CASAS), Auber Fernando Alves (CREFITO), Brenda Natalie Girardi de Almeida 16 

(CRESS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Carlos 17 

Airton Weber (FESSERS), Débora Raymundo Melecchi (SINDIFARS), Mara Cassani 18 

Andreta (AGAFAPE), Lotário Schlindwein (CGTB), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), 19 

Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD), Larissa Dalla’Agnol (FGSM), João de Deus Pawlak 20 

(FRACAB), José Cláudio Maciel Tasca (FRACAB). Suplentes: Diego Espíndola 21 

(COSEMS), Marly Moraes Lima (SES/RS), Ivanir Maria Argenta Santos (EMATER), Vera 22 

Terezinha Ramos Leonardi (CREFITO), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Paula Rosana 23 

Fortunato (FETAG), Ivo Nunes Dias (FETAPERGS), Maria Conceição de Abreu (FGSM), 24 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/299843368315198


Bóris Paulo Santos Junior (FIERGS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Inara Amaral 25 

Ruas, vice-presidenta do CES/RS, inicia a 19ª Plenária Ordinária lembrando de todas a 26 

votações a serem realizadas na reunião de hoje. Inara anuncia votação da ata da 17ª 27 

Plenária Ordinária, informando que as correções enviadas de ambas as atas já foram 28 

realizadas (06m15s). A ata foi aprovada com 15 votos a favor, 03 votos de abstenção e 29 

nenhum voto contrário. A votação da ata da 18ª Plenária Ordinária também foi anunciada, 30 

a qual, foi aprovada com 16 votos a favor, 03 votos de abstenção e nenhum contrário 31 

(08m25s). Em seguida, Elisa Müller, estagiária do CES/RS, realizou a leitura da Resolução 32 

nº 07/2021, que trata sobre a aplicação dos 12% de receita para saúde pública (10m30s). 33 

Após a leitura do documento, foi iniciada a votação do mesmo, o qual, foi aprovado com 20 34 

votos referendando e 04 votos não. A seguir, Elisa também realizou a leitura da Resolução 35 

nº 08/2021, que trata sobre o pós-Covid, agora com a presença do presidente do CES/RS, 36 

Claudio Augustin (24m20s). Claudio, após muito tempo afastado, se pronunciou sobre a 37 

resolução, defendendo a sua importância para todos aqueles que foram vítimas de Covid-38 

19. Ana Maria Valls (AGAPAN) contribuiu com mais para o documento, propondo propos 39 

inclusão de artigo indicando para quem deve ser mandada esta resolução. Diego Espíndola 40 

(COSEMS) falou sobre ver Claudio de novo, mesmo que virtualmente. Diego também falou 41 

sobre o processo de transformar UTIs Covid em Ambulatórios Pós-Covid. Inara falou sobre 42 

a reunião que acontecerá na sexta-feira (05/11). Lotário Schlindwein (CGTB) comentou 43 

sobre as consequências da doença na vida das pessoas e dos municípios. Então, foi 44 

anunciada votação da Resolução sobre o pós-Covid, a qual, foi aprovada com 25 votos a 45 

favor, nenhum voto de abstenção e nenhum contrário (39m). Claudio Augustin então, 46 

finaliza sua participação agradecendo o espaço e fortalecendo a luta pela causa. Ato 47 

contínuo, Inara dá início ao seguinte ponto de página, que trata sobre o Regimento da 4ª 48 

Conferência Estadual de Saúde Mental 2022 (44m). Elisa Müller e Jeferson Schaefer, 49 

estagiários do CES/RS, realizaram a leitura da Minuta de Regimento da 4ª CESM 2022. 50 

Após a leitura, Débora Melecchi (SINDIFARS) propôs algumas alterações e ajustes no texto 51 

do documento. Débora falou também sobre Conferências Macrorregionais. Ana Maria Valls 52 

(AGAPAN) argumentou como as conferências citadas por Débora seriam de 53 

responsabilidade do CES/RS e não dos municípios. Ana ainda falou sobre a presidência da 54 

CESM 2022. Sandra Leon, CMS de Alvorada, também contribuiu citando pequenos ajustes 55 

no texto. Algumas alterações já foram realizadas no ato. Então, Larissa Dall’Agnol (FGSM) 56 

comentou um pouco sobre a elaboração do documento e agradeceu as contribuições das 57 

conselheiras. Houve discussão sobre a vice-presidência da CESM e como a mesma 58 

funcionaria. Em seguida, o Regimento também foi votado e aprovado com 25 votos a favor, 59 



nenhum voto de abstenção e nenhum contrário (02h06m45s). Carolina Brandt Gualdi 60 

(SINDSEPE) propôs a realização de uma reunião com a comissão de organização da 61 

CESM 2022 no dia 11/11. A seguir, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, Relatos de 62 

Comissões (02h10m45s). Ana Maria Valls (AGAPAN) inicia relatando pela Comissão 63 

Permanente de Fiscalização e pela Comissão de Vigilância em Saúde, comentou sobre a 64 

análise do 2º RDQA. Ana também relatou sobre audiência pública, que participara pelo 65 

CES/RS, que tratou do PL sobre cargas perigosas para o qual a Plenária do CES RS já 66 

havia aprovado Moção de Repúdio que foi lida pela conselheira durante a referida audiência. 67 

Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE) relatou sobre a reunião conjunta da Comissão de 68 

Atenção Básica. Em seguida, Inara inicia o seguinte ponto de pauta, Assuntos Gerais 69 

(02h18m45s). Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, comentou brevemente sobre a 70 

elaboração do regimento da CESM 2022. Além disso, Marcelo lamentou o caso do senador 71 

Luis Carlos Heinze, no qual, o mesmo negou mostrar sua carteira de vacinação para entrar 72 

em feira no município de Arroio Grande. Marcelo também demonstrou preocupação quanto 73 

a volta as aulas nas escolas estaduais. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), inicia 74 

sua fala também lamentando a atitude do senador, citado por Marcelo. Paulo explicou a 75 

retirada da pauta “Vigilância em Saúde dos Estabelecimentos Agropecuários e a 76 

Desregulamentação da Presença do Médico Veterinário como RT”, pois o responsável teve 77 

problemas de saúde em sua família e solicitou o reagendamento. Paulo também falou sobre 78 

o enfrentamento que acontece no município de Viamão e os problemas envolvendo o 79 

conselheiro Itamar Silva dos Santos, por exemplo. Ao fim, Paulo explicou sobre a 80 

possibilidade de deixar o CES/RS, devido as eleições de sua entidade. Lotário Schlindwein 81 

(CGTB), falou sobre a importância das reuniões presenciais. Lotário também falou sobre 82 

os agrotóxicos no seu município, Três Passos. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) 83 

também falou sobre a o enfrentamento que vem sendo realizado em Viamão e como o 84 

mesmo não está sendo permitido de participar mais das reuniões do CES/RS por conta do 85 

governo de seu município. Larissa Dalla’Agnol (FGSM) relatou sobre a 11ª Parada Gaúcha 86 

do Orgulho Louco realizada em outubro. Inara se solidarizou com a situação do conselheiro 87 

Itamar e também lamentou a possível saída de Paulo Casa Nova. Marcelo Farias, CMS de 88 

Arroio Grande, solicitou um maior ajuste das participações dos representantes da SES/RS 89 

nas reuniões do CES/RS, alegando que muitos interrompem e distorcem falas dos 90 

conselheiros. Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao lerem as atas encontrarão 91 

“hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a transmissão na íntegra da 92 

plenária, que é realizada via Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, 93 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/299843368315198


lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela presidente em 94 

exercício do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 04 de novembro de 2021. 95 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

________________________ 
             Inara Beatriz Amaral Ruas 

Vice-Presidente do CES/RS 
                                                                

 


