ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA DA 16ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS

1

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

2

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

3

Webex”

4

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/2757378444560744,

5

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

6

Expedientes; 3. Apresentação do Orçamento da SES 2022; 4. Relato de Comissões;

7

5. Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste décimo sexto encontro ordinário: Titulares

8

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

9

(AGAPAN), Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Rodrigo Cáprio Leite de Castro

10

(UFRGS), Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), Ana Maria Rodrigues (COSEMS),

11

Paulo Azeredo Filho (FAMURS), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Carolina Gyenes

12

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

13

Angie Klassmann (STAS), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Leila Ghizzoni

14

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

15

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

16

(CRESS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Letícia Dalla Costa (CRP), Carlos Airton

17

Weber dos Santos (FESSERS), Débora Raymundo Melecchi (SINDIFARS), Mara Cassani

18

Andreta (AGAFAPE), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Karina Hamada Iamasaqui Zuge

19

(FCD), Milton Domingues Brasil (FETAG), Maria Conceição de Abreu (FGSM), João de

20

Deus Pawlak (FRACAB), José Cláudio Maciel Tasca (FRACAB), Carlos Duarte (GAPA),

21

Lucia Maria Diefenbach (SIDSEPE). Suplentes: Ana Maria Rolim Sodré (CORSAN), Jaime

22

Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Adão Alcides Zanandréa (FCD), Bóris Paulo Santos Júnior

23

(FIERGS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Ao início da 16ª Plenária Ordinária do

24

CES/RS, Inara Amaral Ruas informa sobre a ata da última plenária, a qual, não foi concluída

e

transmitido

ao

vivo

no

seguinte

endereço

eletrônico:

25

para hoje e será votada na próxima reunião deste pleno. Em seguida, Roberto Schneiders

26

(SES/RS) informa sobre a Portaria nº 792 e Portaria nº 649, que trata sobre as farmácias

27

com remédios do Estado. Ana Costa, Secretária Adjunta da SES/RS, informou sobre a

28

terceira dose covid-19 para idosos, a partir de análise do Ministério da Saúde. Ana falou

29

sobre prazos e doses já enviadas aos municípios do estado. Ana e Inara também

30

comentaram mais detalhes sobre como se dará a orientação desta etapa de vacinação.

31

Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) agradeceu aos representantes do Estado pelas

32

informações, fazendo referência ao problema que o mesmo teve ao tentar vacinar seu filho

33

com a segunda dose em cidade diferente da primeira. Comentou também sobre outras

34

pessoas que podem ter passado pelo mesmo problema. Ana Costa garantiu que conversará

35

com a servidora que argumentou contra nesse caso. Em seguida, Inara Ruas relatou sobre

36

Conferência de Saúde Mental que participara e finalizou sua fala solicitando maior

37

participação e comprometimento dos conselheiros nas Comissões do CES/R. Falou sobre

38

complicações no 3º Seminário Nacional sobre Saúde da Mulheres, que deve ser realizado

39

nos primeiros dias do mês de outubro. Ainda atentou “se não houver maior movimento

40

nessas comissões temáticas, elas terão que ser fechadas”. Larissa da Silva (FGSM),

41

relatou sobre a Comissão de Saúde Mental e tirou dúvidas sobre como conferências

42

populares em municípios poderiam ser legitimadas e se existe essa possibilidade. Honório

43

Marques de Lima, respondeu prontamente. Larissa também convidou mais conselheiros(as)

44

a participarem das comissões, com o intuito de ajudar e enriquecer os debates. Então, Inara

45

dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre a Apresentação do Orçamento da

46

SES 2022, passando a palavra para (54m10s). É iniciada então, uma apresentação de

47

slides com o título “Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 – PL nº 295/2021”. Após a

48

apresentação, Débora Raymundo Melecchi (SINDIFARS) diz achar que a lógica usada é

49

contrária a tudo o que se tem trabalhado. Além disso, demonstrou preocupação com as

50

novas políticas em relação ao covid-19. Então, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) diz

51

concordar com as palavras de Débora e questiona as últimas políticas apresentadas pelo

52

governo, entendendo ser perigosa a forma como trata a verba na área da saúde. Paulo

53

Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) demonstrou preocupação com as vigilâncias no

54

Estado. Inara Ruas comentou a apresentação realizada sobre o novo orçamento,

55

perguntando se os 12% que deveriam ser destinados a saúde estão contemplados no

56

mesmo. Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, solicitou maior investimento na ouvidoria

57

do SUS devido a sua importância. Marcelo também defendeu as comissões, pedindo mais

58

participação dos(as) conselheiros(as) para manutenção destas comissões. Em seguida, os

59

representantes do Estado responderam argumentando que a visão dos(as) conselheiros(as)

60

ficará mais clara após a leitura do documento na íntegra. A representante do Estado ainda

61

garantiu que “os 12% da saúde estão contemplados nesta peça”. Cristian Guimarães

62

(SES/RS) ainda explicou melhor sobre a mudança de pauta em última hora, optando por

63

apresentar este orçamento na plenária de hoje. Ana Maria Valls (AGAPAN) iniciou sua fala

64

afirmando que o Estado tem poucos Hospitais realmente seus, assim o SUS tem mais de

65

80% de seu atendimento privado. Também argumentou sobre o pouco investimento na

66

Vigilância Estadual. Ana finalizou criticando as análises de agrotóxicos que não são mais

67

realizadas aqui e sim em Santa Catarina. Meriana Farid El Kek (SES/RS) disse estar à

68

disposição para quaisquer dúvidas, após a leitura do documento. Ato contínuo, Inara dá

69

início ao seguinte ponto de pauta, relatos de comissões (01h26m30s). Ana Maria Valls

70

(AGAPAN) informou pela Comissão de Vigilância em Saúde sobre a situação do v eneno

71

glifosato e da soja transgênica e relatou as reuniões relacionadas a essa pauta, finalizou o

72

assunto reforçando a luta contra os agrotóxicos. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS)

73

propôs trazer resoluções já para próxima plenária em cima da fala de Ana Maria Valls, sobre

74

reajuste do salário mínimo. Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE) relatou sobre a reunião

75

ampliada da Comissão de Atenção Básica em conjunto com as comissões de Saúde Mental

76

e IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Hepatites Virais, para tratar sobre o programa estadual de

77

incentivos para atenção primária em saúde. Itamar ainda lembrou e explicou sobre a

78

Reunião Ampliada da CEPICCSS, convidando a todos presentes, que ocorrerá no dia 23/09.

79

Ana Maria Valls (AGAPAN) relatou sobre as reuniões da Comissão de Fiscalização, que

80

ainda está tratando sobre os Hospitais do Estado. Ana também comentou sobre

81

medicamento não liberado pela Anvisa que estaria sendo testado no Hospital da Brigada

82

Militar. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) registra desabafo relacionado aos

83

problemas de saúde no Estado. Débora Raymundo Melecchi (SINDIFARS) comenta como

84

o Rio Grande do Sul tem sido um “péssimo estado de exemplo” no âmbito da saúde, citando

85

exemplos de irresponsabilidade e complementando a fala de Itamar. Jaime Braz Bianchin

86

Ziegler (CGTB/RS) relatou sobre o trabalho realizado pela COFIN, Jaime usou as viagens

87

do CMS Gravataí para fim de instalação do CEREST para relatar o estado crítico dos

88

Conselhos nas cidades do interior do RS. Em seguida, Inara inicia o seguinte ponto de

89

pauta, Assuntos Gerais (02h00m30s). Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande, relata sobre

90

as Conferências de Saúde que serão realizadas. Marcelo também leu um texto a pedidos

91

de Maribel Andrade. Inara falou novamente sobre o Seminário da Mulher e iniciou a

92

formação da comissão organizadora. Marcelo Farias, Larissa da Silva (FGSM)e outros(as)

93

conselheiros(as) se colocaram à disposição rapidamente para participarem da comissão.

94

Os(as) conselheiros(as) discutem detalhes sobre o seminário e as conferências de saúde.

95

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

96

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

97

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

98

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

99

Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 16 de setembro de 2021.

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

