
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 2ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CES/RS

No terceiro dia do mês de março de 2022, 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://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/378981313656978,  discutiu  os

seguintes pontos de pauta:  1. 4ª  Conferência Estadual de Saúde Mental. Estiveram

presentes neste segundo encontro Extraordinário: Titulares: Claudio Augustin (CUT/RS),

Inara Amaral Ruas (SERGS), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), Luciana Alvarez de

Oliveira  (CORSAN),  Carolina  Gyenes  (SEPLAG),  Cynthia  Goulart  Molina  Bastos

(SES/RS)  Ana  Maria  Valls  (AGAPAN),  Paulo  Azeredo  Filho  (FAMURS),  ,  Péricles

Stehmann  Nunes  (SES/RS),  Angie  Klassman  (STAS),  Rodrigo  Cáprio  Leite  Castro

(UFRGS), Leila Ghizzoni (EMATER), André Emílio Lagemann (FED. STA CASAS), Paulo

Antonio Casa Nova (CRMV/RS), Auber Fernando Alves (CREFITO), Arisson Rocha da

Rosa  (SOERGS),  Carlos  Airton  Weber  (FESSERS),  Débora  Raymundo  Melecchi

(SINDIFARS), Alfredo Elenar Rodrigues (CUT),  Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Vitorio

Alexandre Passero (CNBB), Milton Domingues Brasil (FETAG), Karina Hamada Iamasaqui

Züge (FCD), Larissa Dall’Agnol (FGSM), João de Deus Pawlak (FRACAB), João Custódio

Iturbide (FRACAB).  Suplentes: Paula Rosana Fortunato (FETAG), Jaime Braz Bianchin

(CGTB), Vera Terezinha Ramos (CREFITO), Marly Moraes Lima (SES), Maria Conceição

de Abreu (FGSM), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE).  A vice-presidenta do CES/RS,

Inara  Amaral  Ruas,  inicia  a  2ª  Plenária  Extraordinária  de  2022 do  CES/RS.  Carolina

Brandt Gualdi toma a palavra e descreve o trabalho que vem sendo feito em relação aos

municípios participantes da conferência de Saúde Mental, onde cerca de 130 municípios

já entraram em contato com o conselho. Ela explica também o trabalho que é feito para

apoio  destes  municípios.  Inara  Ruas  fala  sobre  o  documento  orientador,  onde  é
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compartilhado e demonstrado rapidamente com explicações a situação do documento.

Carolina Gualdi explica de como foi formulado o documento orientador. Claudio Augustin

entende que é melhor não ser feito a leitura do documento orientador neste momento.

Larissa Dall’agnol afirma preferência do Fórum Gaúcho pelo adiamento da 4ª Conferência

de Sáude Mental. Em seguida é aberta a sondagem sobre o documento orientador. Sendo

assim, 23 (vinte e três) aprovações 02 (duas) abstenções e nenhuma reprovação. Logo

após, Débora Raymundo dá início a sua fala sobre a conferência e novamente defende

sua ideia anterior do adiamento do evento e também comenta as dificuldades que estão

ocorrendo. Claudio Augustin discorda ‘‘radicalmente’’ como o próprio afirma, sobre a fala

de  Débora  Raymundo.  Claudio  afirma  que  não  há  tempo  hábil  para  realização  das

atividades que envolvem o evento. Ele propõe que se abra exceções para os municípios

que ainda não realizaram e comenta suas conversas para que Porto Alegre participe da

conferência  (23m).  Claudio  Augustin  se  propõem  a  fazer  a  checagem  de  todos  os

delegados da conferência. A seguir, Larissa Dall’agnol, faz sua fala e ressalta novamente

sobre o adiamento da Conferência e fala também os municípios prejudicados pelas datas

que estão aprazadas (34m). Logo após a fala de Larissa, Paulo Casa Nova começa sua

fala e afirmando que mantem a manutenção pela data já prevista da Conferência. Débora

Raymundo  cita  as  importâncias  dos  conselhos  municipais  e  demonstra  suas

preocupações pela situação atual. Em seguida, Claudio Augustin fala sobre a reunião que

teve com todos presidentes estaduais de saúde do Brasil onde o tema era a Conferência,

já que em outros Estados ainda nem sequer existe alguma. Sendo o Rio Grande do Sul

único  Estado  com  todos  aspectos  positivos  para  a  realização  da  4ª  CESM.  Claudio

reafirma que não há possibilidade de uma nova data da Conferência. Com a fala, Maria

Conceição a ponta as dificuldades do acesso online da conferência e tentar beneficiar os

municípios menores.  Alessandra Kowalczyk membro da comissão da mobilização traz

algumas dúvidas e afirma que a prorrogação da data beneficiária outros municípios ainda

não foram contatados. João Custódio concorda com as colocações de Claúdio Augustin,

entretanto, levanta alguns questionamentos que não ficaram claro para o mesmo (56m). A

seguir,  Dirceu  Rohr  fala  sobre  o  contato  recebido  por  dois  municípios  e  explica  as

diferentes situações por eles apresentadas e o processo da participação dos mesmos

para a conferência.  Logo após,  Mariana Dambroz cita os municípios que oficialmente

procuraram o conselho para a extensão de prazo de envio dos documentos. Seguindo,

Alfredo Gonçalves se manifesta e pede compreensão do conselho e diz que a conferência

de Porto Alegre já está marcada. Carolina Gualdi reafirma o intenso trabalho que vem

sendo feito para a mobilização dos municípios. Claúdio na sequencia fala sobre aceitar
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municípios posterior a data agendada e os envios de documentos necessários, na sua

opinião a aceitação é válida, porém com um aviso prévio. Claúdio Augustin afirma pelo

panorama que ele teve na reunião com os presidentes dos conselhos de saúde do Brasil,

a 4ª Conferência de Saúde Mental será a maior do Brasil. Alessandra Kowalczyk volta a

afirmar  que  muitos  municípios  ainda  não  têm  conhecimento  da  conferência  para  a

realização dentro das datas limites, ainda sim, há muitos municípios que ainda não foi

feito  o  contato.  Claudio  Augustin  diz  não  ser  verdadeira  a  informação  da  falta  de

conhecimento pelos municípios. Larissa Dall’agnol mostra sua insatisfação ao dizer que o

trabalho da comissão de mobilização vem sendo descredibilizado. Em seguida há um

debate entre Larissa Dall’agnol e Claudio Augustin sobre as informações passadas pela a

comissão (1h47m). Débora Raymundo sugere para que a votação seja iniciada, terá que

haver  a data  final  de envio  da documentação.  Claudio  Augustin  discorda da ideia.  O

debate segue e Claudio Augustin da exemplos de conferências passadas de como foi

feito. Débora Raymundo enfatiza a intensidade que será no dia da conferência. (2h05).

Seguindo, é aberta a sondagem para flexibilização do prazo da 4ª CESM, sendo 28 (vinte

e oito) aprovações, nenhuma reprovação e abstenções. Logo após, Inara Ruas comenta

sobre o novo decreto do Governo sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras por

crianças menores de 12 anos nas escolas, na sequência ela comenta sobre o documento

construído para repudiar este tal decreto. Mariana Dambroz compartilha na tela a nota de

repúdio e faz a leitura da mesma. Claudio Augustin sugere fazer uma resolução e ser

encaminhada para o ministério público. Ana Valls sugere que seja feita uma votação na

próxima plenária já que esta do dia 3 (três) de março de 2022 é uma Extraordinária de

pauta única. Adiante, João Custódio manifesta seu apoio a nota de repúdio, porém opina

que a  palavra  ‘’genocida’’ no  documento,  é  uma palavra  forte  para  se  encaminhada.

Marcelo Farias não concorda e diz não saber outro termo para definir tal situação. Itamar

Santos também não concorda com a colocação de João Custódio. Nada mais havendo a

tratar,  eu, Diego Rodrigues, lavrei  a presente ata que,  após leitura e aprovação,  será

assinada pela presidente em exercício do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 3

de março de 2022.
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________________________
          Inara Beatriz Amaral Ruas

Vice-Presidente do CES/RS
                                                              


