ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 3ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No décimo primeiro dia do mês de março de 2021, às 13:30, o pleno do CES/RS, reunido
virtualmente, por meio da plataforma “Cisco Webex” e transmitido ao vivo no seguinte link:
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/247999233579, devido a
pandemia mundial ocasionada pela COVID-19, discutiu os seguintes pontos de pauta: 1.
Inscrições para Assuntos Gerais; 2. Atas, Informes e Expedientes; 3. Plano de Ação
da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência; 4. Dengue; 5. Covid-19:
Aplicação de Recursos Federais; 6. Covid-19: Atual Cenário da Pandemia e
Vacinação; 7. Relato de Comissões; 8. Assuntos Gerais; 9. Relato de Comissões; 9.
Assuntos Gerais. Titulares: Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Itamar Silva
dos Santos (FETAPERGS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Ana Lúcia Costa
(SES/RS), Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), (SINDIFARS), Cristian Guimarães
(SES/RS), Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS), Lúcia Maria Lopes Almeida Guedes
Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Carlos Alberto Duarte
(GAPA), Carla Pertille (SES/RS), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Carolina Gyenes
(SEPLAG), André Lagemann (FED STAS CASAS), Leila Ghizzoni (EMATER), Paulo
Antonio da C. Casa Nova (CRMV), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Jefferson da Silva Boeira
(SIMERS), Mara Cassini Andreta (AGAFAPE), Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD),
Rodrigo Cáprio Leite De Castro (UFRGS), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Auber
Fernando Alves (CREFITO), Arisson Rocha da Rosa, Carlos Airton Weber dos Santos
(FESSERS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Gabriel Schneider Loss
(SINDFARS), João de Deus Pawlak (FRACAB) Suplentes: Angie Klassmann (STAS), Boris
Paulo Santos Junior (FIERGS), Elenir Aschidamini (SEDUC), Irene Porto Prazeres
(SINDIFARS), Jaqueline Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Ramos Leonardi (CREFITO),
Anitamar Lencina (CUT/RS), Paula Rosana Fortunato (FETAG), Maria Conceção de Abreu
(FGSM), Fabiane Konowaluk Santos Machado (CRP), Giovane Zortea (FETAGRS), Valmor
Muller Bersch (FRACAB), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Carolina Brandt Gualdi
(SINDSEPE/RS). Devido a hospitalização do presidente deste órgão, Claudio Augustin, a
vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS),
inicia a terceira plenária ordinária deste conselho desejando melhoras ao presidente. Inara
ressalta a importância desta reunião virtual, tendo em vista os pontos de pauta indicados a
serem discutidos hoje e relembrando a todos(as) a mesma. A vice-presidente iniciou
relatando sobre a revisão da PAS 2021 por parte das comissões do CES/RS, além disso,
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também informou sobre uma troca de representação da entidade SINDIFARS. Irene Porto
Prazeres passa a suplente desta entidade, enquanto Gabriel Schneider Loss se torna o
titular. Inara também atualizou os(as) conselheiros(as) sobre a resolução 002/2021 que
trata do Lockdown no RS. Em seguida, Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD) realizou um
agradecimento à parte da comunicação do CES/RS e aos envolvidos no desenvolvimento
da publicação sobre o Dia Mundial de Doenças Raras. A seguir, Cristian Guimarães
(SES/RS) informou que, no dia 17 do corrente mês, a secretaria de saúde apresentará o 3º
RDQA 2020 e convidou a todos a estarem presentes. Então, Inara solicita que seja
colocada na tela de apresentações a ata da 2ª Plenária Ordinária. Itamar Silva dos Santos
(FETAPERGS) solicitou a leitura do documento, então Mariana Dambroz, estagiária do
CES/RS, a realizou (17m). Após a leitura, Inara cita uma correção a ser feita no final do
texto. Antes do início da votação, alguns conselheiros se manifestaram quanto à ata. Boris
Paulo Santos Junior (FIERGS) solicitou uma correção na parte dos nomes, pois o antigo
titular ainda constava na ata. Cristian Guimarães (SES/RS) solicitou correção na frase das
linhas 30 e 31. Então, Ana explicou o sentido da frase e também solicitou alteração na frase,
que estava dúbia. Ana Maria Valls lembrou aos conselheiros que a discussão estava
relacionada à reunião que havia acontecido com o governador para tratar do PL 260/2020,
na qual a SES não estava presente para defender a saúde da população, e não a reunião
plenária como o Cristhian estava deduzindo, e solicita que seja explicitada na ATA a reunião
citada. Após as falas dos(as) conselheiros(as), Inara Beatriz anuncia a votação desta ata.
Durante a votação, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) solicita que nas próximas atas
seja feita a transcrição da fala dos(as) conselheiros(as). Carolina Brandt Gualdi
(SINDSEPE/RS) intervém, comentando sobre o quão extenso ficaria este documento.
Bruno Tavares Medeiros (CES/RS), também citou as gravações de todas as reuniões que
ficam salvas. Carlos Alberto Duarte (GAPA) argumentou que as atas estão ficando
“enxutas”, resumindo muito as falas dos(as) conselheiros(as) e acarretando problemas
como os citados anteriormente. Cristian Guimarães concordou e complementou falando
sobre as transmissões pelo “Facebook”, por não refletirem exatamente o que é dito na
plenária. Solicitou ainda, uma melhor proposta da Mesa Diretora para o registro destas
plenárias. Inara compreendeu e encerrou a votação da ata, a qual, foi aprovada com 22
votos a favor, 03 de abstenção e nenhum contrário. Após a votação, Inara inicia o seguinte
ponto de pauta, sobre Plano de Ação da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com
Deficiência, passando a palavra para Cristian Guimarães (SES/RS) (52m). Cristian passa
a palavra para Cristiane Schullet, integrante do núcleo de Saúde da Pessoa com Deficiência
do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, que inicia sua apresentação sobre
o plano de ação da rede de cuidados (40m). Cristiane também apresenta o documento em
formato de “Word” na tela de apresentações desta plenária. A diretora do Departamento de
Ações em Saúde da SES, Ana Costa, agradeceu à equipe que desenvolveu estes
estudos e apresentou Fernanda Mielke, que também realizaria uma apresentação. A
diretora ainda comentou sobre outros projetos da secretaria. (1h12m) Após a fala de Ana,
Fernanda Mielke inicia sua exposição em formato de “PowerPoint”, com o título “Política
Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo”.
Ana Costa complementou, exaltando a importância deste trabalho para pessoas com este
transtorno. Então, Ana encerra abrindo para possíveis dúvidas.
A primeira a comentar,
Ewelin Monica Navarro Canizares (COEPEDE), após realizar a leitura de uma nota do
Coepede, criticou a forma como as propostas foram apresentadas, no sentido de
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hierarquizar doenças mentais. Em seguida, Nelson Khalil, presidente do COMDEPA,
agradeceu e elogiou a exposição sobre o Autismo, no entanto, comentou sobre a falta desta
mesma atenção para outras deficiências. Nelson também comentou sobre questões
econômicas que não estão presentes neste plano. Então, Karina Hamada Züge (FCD)
chamou a atenção para falta de mapeamento de outras doenças da mesma forma. Alice
Faria (CRP) também questionou os motivos de se criar centros de especialidade para
apenas uma deficiência e propôs uma maior qualificação dos CAPSis e outros centros que
já existem. A seguir, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), citou a falta de dinheiro e
também criticou os projetos apresentados pela secretaria, pedindo a não aprovação dos
mesmos, tendo em vista que a secretaria também não apresentou boas propostas para
resolução desta falta de recurso. Além disso, solicitou o encaminhamento desse programa
para o Coepede, que não havia sido feito anteriormente. Larissa da Silva (FGSM),
concordou com a fala dos(as) conselheiros(as) e reforçou a crítica ao projeto, pois ele
segrega e mantém o estigma manicomial. Inara Ruas comentou que também ficou
surpreendida por este projeto não ter passado pela Mesa Diretora e tomou conhecimento
pouco tempo antes da plenária, além disso, concordou com os colegas que falaram
anteriormente. Após a fala dos(as) conselheiros(as), a palavra voltou para Ana Costa, que
tentou esclarecer alguns dos questionamentos e agradeceu as observações realizadas no
debate. Após a fala da diretora, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre
a Dengue (1h53m). Cynthia Goulart Molina Bastos, Diretora do CEVS, exaltou a
importância do projeto a ser apresentado em seguida. Então, Mariana Dambroz, estagiária
do CES/RS, inicia um vídeo preparado por Poala Vettorato (SES/RS), onde ela apresenta
um Power point com o seguinte título: “Plano Estadual de Ações Integradas da Vigilância
em Saúde e Atenção Básica para as Arboviroses: Focado na Dengue”. Realizada a
apresentação, pela técnica da SES, a vice-presidente passa a palavra aos conselheiros.
Em seguida, João de Deus Pawlak (FRACAB), comentou sobre a criação e
desenvolvimento do tratamento da Dengue no estado e como houve um “arrefecimento”
destes cuidados com a doença. Além disso, citou a vontade de criar um seminário estadual
com especialistas sobre a Dengue e como isto não aconteceu. Citou alguns dados positivos
e solicitou mais debates sobre a pauta para atualizações mais frequentes. Seguindo com a
plenária, Inara inicia o seguinte ponto de pauta, sobre Aplicação de Recursos Federais do
Covid-19 (2h24m40s). Meriana Farid El Kek, diretora do Fundo Estadual da Saúde, iniciou
apresentando detalhadamente um Excel sobre recursos recebidos e gastos,
excepcionalmente, aqueles repassados para o Covid-19. A seguir, Inara questionou sobre
a disponibilidade de recursos para compra de mais vacinas. Meriana argumentou sobre a
atual dificuldade em adquirir vacinas. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) questionou
algumas das explicações de Meriana quanto à compra de vacinas, citou exemplos de
melhores gestões e exigiu uma melhor postura do governo estadual nesta questão. Itamar
também comentou sobre a crise que muitos hospitais municipais estão passando,
exemplificou citando a situação do hospital centenário de São Leopoldo e questionou a
posição do governo quanto a estes hospitais. Novamente, Meriana tentou esclarecer a
dúvida e comentou sobre a legislação que faz com que hospitais municipais recebam o
investimento primeiro. Meriane também informou que os pagamentos dos profissionais que
trabalham nestes estabelecimentos estão em dia ou adiantados. Cristian Guimarães
(SES/RS) complementou a fala de Meriana, também falando sobre o repasse de verba para
hospitais e outros. Ao final de sua fala, se colocou a disposição do conselho. Em seguida,
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Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, agradeceu a exposição de Meriana e exaltou a
importância da vacinação em massa. Ana Maria Valls (AGAPAN) tirou dúvidas sobre uma
fala de Meriana e também denunciou a possibilidade do governo federal permitir a compra
de vacinas por empresas privadas. Além disso, Ana também solicitou à Meriana e à
secretaria que fosse feito algo em conjunto ao governador para que ele acabe com a
isenção de impostos sobre agrotóxicos. Meriana, novamente, tentou sanar as dúvidas
expostas pelos conselheiros. Após a fala da diretora, Itamar Silva dos Santos
(FETAPERGS), trouxe novamente a situação do hospital do município de Viamão, também
tirando dúvidas. A seguir, a vice-presidente deste conselho inicia o seguinte ponto de pauta,
sobre o Atual Cenário da Pandemia e Vacinação do Covid-19 (3h07m). Inara comenta
sobre a dificuldade na qual o estado e o país estão passando, a quantidade de óbitos e as
escolhas que alguns profissionais da saúde estão sendo obrigados a fazer. Também
exaltou a importância da resolução do lockdown no estado. Cristian Guimarães
complementou falando sobre o aumento de UTIs, também apresentou, em formato de
PowerPoint, o “Formulário de Cadastro de Profissionais da Saúde - Estratégia de
enfrentamento à Covid-19”. Encerrada a apresentação, Cynthia Goulart Molina Bastos,
Diretora do CEVS, complementou a fala de Cristian e Meriana, sobre a compra de vacinas
e comentou sobre a evolução na vacinação por parte dos municípios. Seguindo com a
plenária, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, Inscrições gerais. Itamar Silva dos
Santos aproveitou o momento para reforçar a importância da resolução do lockdown, citada
anteriormente por Inara. Também voltou a comentar sobre as escolhas que profissionais
da saúde são obrigados a fazer. Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV) argumentou como
o aumento de leitos se mostra insuficiente no combate ao Covid-19, além de também criticar
a gestão do governo durante a pandemia. Finalizou sua fala reafirmando a parceria do
conselho com governo do estado no combate à doença. Cristian Guimarães (SES/RS) e
Cynthia Goulart Molina Bastos complementaram a fala dos conselheiros e realizaram
algumas considerações, Cyntiha ainda comentou sobre algumas especificidades da
pandemia. Inara argumentou sobre opções durante um possível lockdown. Cynthia
contrapôs de volta citando a legislação do país, a qual, não permite o lockdown da forma
como Inara comentou. Mas falou sobre a tentativa de fazer com que as pessoas fiquem em
casa, “tirando os motivos para saírem”. Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, inscrito
para este debate, também dialogou sobre algumas ações que surgiram efeito na sua região
e criticou a cogestão da forma como vinha sendo realizada. Então, Itamar comenta que
“relativismo e tangenciamento não servem mais na atual conjuntura.” Argumenta sobre a
força legal dos decretos e que existe sim, uma polarização ideológica puxada pela extrema
direita brasileira. Reforçou novamente a importância do lockdown no Rio Grande do Sul
como medida de enfrentamento ao Covid-19 e criticou decisões tomadas pelos governantes
do estado. A seguir, Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB) cobrou que aqueles que não
respeitaram e não respeitam as regras de distanciamento social sejam responsabilizad os.
Também criticou a forma como alguns meios de comunicação informaram e trataram sobre
a doença durante a pandemia. Após a fala dos(as) conselheiros(as), Inara Amaral Beatriz
Ruas agradeceu a participação da secretaria em todas as pautas propostas nesta plenária
e elogiou o debate realizado. Inara abre para relatos de comissões, não havendo
manifestações, logo já se inicia a parte de assuntos gerais (3h58m). Ela relata sobre a
participação do CES/RS no comitê de autismo e sobre cortes nas transmissões das
plenárias no “Facebook”, que Cristian Guimarães (SES/RS) havia citado. Após a fala da
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vice-presidente, Ana Maria Valls (AGAPAN), relatou sobre a reunião do CONFAZ que
aconteceria no dia seguinte, tratando sobre a isenção de impostos sobre agrotóxicos e há
necessidade de fazermos pressão para que este tipo de isenção acabe no estado. A seguir,
Inara informou que o CREFITO já tem seu representante no COE, lembrando o pedido de
Auber Fernando Alves, na plenária anterior. Para maior compreensão, estes “hiperlinks”,
em azul, são um modo de acessar a transmissão na íntegra da plenária ao vivo, 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, 11 de março de 2021.

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

