
 
 
 

 
 
  
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 
 

ATA DA 18ª 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.  Fila de Espera para Especialidades e Implantação do Gercon (Regulação 6 

Ambulatorial); 4. Quadro de Servidores de Saúde; 5. Relato de Comissões; 6. 7 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste décimo oitavo 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), Carolina Gyenes (SEPLAG), 11 

Péricles Stehmann Nunes (SES/RS), Terezinha Valduga Cardoso (SES/RS), Angie 12 

Klassmann (STAS), Rodrigo Cáprio Leite De Castro (UFRGS), André Emílio Lagemann 13 

(FED STAS CASAS), Paulo Antonio Da C. Casa Nova (CRMV/RS), Auber Fernando Alves 14 

(CREFITO), Brenda Natalie Girardi De Almeida (CRESS), Letícia Dalla Costa (CRP), Carlos 15 

Airton Weber Dos Santos (FESSERS), Debora Raymundo Melecchi (SINDIFARS), Jaime 16 

Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Karina Hamada 17 

Iamasaqui Zuge (FCD), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Larissa Dall'agnol (FGSM), 18 

João De Deus Pawlak (FRACAB), Carlos Duarte (GAPA). Suplentes: Marly Moraes Lima 19 

(SES/RS), Ivanir Maria Argenta Santos (EMATER), Maria Conceição De Abreu (FGSM), 20 

Bóris Paulo Santos Junior (FIERGS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Inara Amaral 21 

Ruas, vice-presidenta do CES/RS, inicia a 18ª Plenária Ordinária abrindo inscrições para 22 

assuntos gerais. Inara Ruas informa que no dia 28/10 não haverá plenária do conselho, 23 

sendo 04/11 a data da próxima reunião. Além disso, a vice-presidenta também comentou 24 

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


sobre alguns dos problemas do Conselho Estadual de Saúde em relação ao espaço físico 25 

no Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF. Então, os(as) conselheiros debateram 26 

sobre a possibilidade de maior presença de conselheiros no CAFF durante as reuniões. 27 

Novamente, Inara lembrou a todos(as) a participarem mais das comissões temáticas do 28 

conselho. Informou também sobre substituição da entidade FGSM, sendo Larissa Dalla 29 

Agnol da Silva a nova conselheira titular. Em seguida, Jefferson Schaefer expôs na tela de 30 

apresentações a Moção de Repúdio nº11 do CES/RS e realizou a leitura do documento 31 

(42m30s). Enquanto a votação da Moção ocorria, Inara relatou sobre fala de Claudio 32 

Augustin, presidente do CES/RS que estava afastado por conta do Covid-19, no sentido de 33 

prover melhores resoluções para aqueles com sequelas da doença. Jefferson anunciou que 34 

a Moção foi aprovada com 22 votos a favor, 01 voto de abstenção e nenhum voto contrário. 35 

Em seguida, Inara deu início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre a Fila de Espera 36 

para Especialidades e Implantação do Gercon (Regulação Ambulatorial) (58m10s). 37 

Jaqueline Monteiro (SES/RS) iniciou uma apresentação de slides sobre o assunto em pauta. 38 

A seguir, Flavia (SES/RS) iniciou outra apresentação de dados sobre o Sistema Gercon da 39 

região Macro Missioneira. Após as apresentações, foi aberto para dúvidas e 40 

questionamentos dos(as) conselheiros(as). Karina Hamada Zuge perguntou porque haver 41 

oncologia na apresentação e não genética. Inara Ruas, falou sobre o caso por ter uma 42 

paciente com Linfoma, exemplificando. Ana Maria Valls (AGAPAN) questionou sobre dados 43 

de pacientes pós-Covid. Em seguida, Eduardo Elsade, diretor do DRE, respondeu as 44 

dúvidas das conselheiras. Eduardo afirmou achar que a oncologia é a parte ambulatorial 45 

mais crítica e fatal. Também comentou sobre a situação dos geneticistas. Ana Maria Valls 46 

(AGAPAN) comentou sobre os casos de câncer citados por Inara e um caso de tumor que 47 

a mesma teve e relatou sobre permanecer em consulta no hospital, por cinco anos, mesmo 48 

não sendo câncer, quando poderia ser liberada para acompanhamento na UBS liberando 49 

vaga para pacientes mais graves e que estão aguardando meses na fila. Karina Hamada 50 

Iamasaqui Zuge (FCD) também relatou sobre caso semelhante, onde ela está à espera de 51 

uma ecografia na Santa Casa. Eduardo Elsade comentou sobre, concordando que é um 52 

problema existente e interfere nas filas de espera. Ida Schwartz, chefe de cirurgia do 53 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, veio até a plenária relatar sobre as grandes filas de 54 

genética e os problemas que os pacientes enfrentam. Nelson Khalil argumentou que 55 

mesmo antes do Covid-19, a fila de genética já era de 3 mil pacientes. Ato contínuo, Inara 56 

dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre o PL 298/2021, relacionado ao Quadro 57 

de Servidores de Saúde. Diva Costa iniciou o assunto em pauta realizando uma fala sobre 58 

direitos dos servidores da área da saúde, como afastamento para especialização e carga 59 

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


horária ajustada destes trabalhadores (02h00m45s). Marco Weber (SES/RS) explicou os 60 

motivos para não se poder mais realizar projetos específicos com gastos nesse ano. Inara 61 

questionou sobre os planos de carreira propostos por Eduardo Leite, que não estão sendo 62 

cumpridos. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) também falou sobre as condições 63 

de trabalho dos servidores públicos e os Projetos de Lei relacionados, os quais, não 64 

costumam favorecer os trabalhadores. Inara Ruas se despede da reunião por conta de 65 

compromisso, deixando Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) como organizador da 66 

reunião. Diva Costa falou mais sobre os cursos profissionalizantes que não são mais 67 

fornecidos e a preocupação em volta disso. Diva também falou sobre a forma como o 68 

Estado vem lidando com o processo e que o intuito é sempre a melhora das condições de 69 

trabalho para os servidores. Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) agradece por 70 

algumas das questões esclarecidas, apesar de não todas. Paulo defendeu de novo o 71 

trabalho dos servidores. Diva Costa agradeceu o espaço de fala e finalizou solicitando mais 72 

encontros para debates do assunto no intuito de melhorar a situação. Em seguida, Paulo 73 

Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) inicia os relatos de comissões (02h57m20s). Ana 74 

Maria Valls (AGAPAN) relatou sobre a reunião da Comissão de Fiscalização Permanente, 75 

que fiscalizou mais um hospital do Estado. Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS) relatou 76 

sobre a CIST, que tratou sobre o desmonte do CEREST Estadual e que deve ser pauta da 77 

próxima plenária. Letícia Dalla Costa (CRP), integrante da Comissão de Saúde Mental, 78 

atualizou os(as) conselheiros(as) sobre o andamento das reuniões desta comissão. A seguir, 79 

Paulo Casa Nova (CRMV/RS) inicia então, os assuntos gerais. Ana Maria Valls (AGAPAN) 80 

convidou a todos para o lançamento da campanha do Fórum Gaúcho de combate aos 81 

impactos dos agrotóxicos e deu mais detalhes sobre local e hora. Além disso, também falou 82 

sobre a nota de repúdio elaborada pela AGAPAN direcionado ao senador, Luis Carlos 83 

Heinze. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) falou mais sobre as condições do Hospital 84 

Colônia Itapuã e como o governo do Estado está fechando mais um hospital público. Larissa 85 

Dall'agnol (FGSM) relatou sobre as reuniões de organização da 4ª Conferência Estadual 86 

de Saúde Mental e detalhes sobre a realização da mesma. Letícia Dalla Costa (CRP) 87 

complementou falando sobre saúde mental. Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD) propôs 88 

a elaboração de uma resolução ou nota relacionada a situação dos servidores da saúde. 89 

Os(as) conselheiros(as) debateram sobre a possibilidade. Ana Maria Valls (AGAPAN) 90 

contribuiu falando mais especificamente sobre o texto. Por não haver quórum, a votação 91 

ficou para reunião seguinte. Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao lerem as atas 92 

encontrarão “hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a transmissão 93 

na íntegra da plenária, que é realizada via Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, 94 
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Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela 95 

presidente em exercício do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 14 de outubro de 96 

2021. 97 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

________________________ 

             Inara Beatriz Amaral Ruas 
Vice-Presidente do CES/RS 

                                                                
 


