ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA 4° PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No vigésimo quinto dia do mês de março de 2021, às 13:30, o pleno do CES/RS, reunido 2
virtualmente, por meio da plataforma “Cisco Webex” e transmitido ao vivo no seguinte link:
https://bit.ly/3uA4YpI, 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. Pactuação das Metas 2021; 4. 3º RDQA; 5. Nota Técnica da
Tuberculose na Atenção Básica; 6. Covid-19: Atenção Básica; 7. Relato de
Comissões; 8. 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), Paulo Antonio da C. Casa Nova
(CRMV), Alice Ubatuba de Faria (CRP), 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), Diego Espindola (COSEMS), Suplentes: Angie Klassmann
(STAS), Boris Paulo Santos Junior (FIERGS), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS),
Jaqueline Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Ramos Leonardi (CREFITO), Anitamar
Lencina (CUT/RS), Maria Conceção de Abreu (FGSM), Fabiane Konowaluk Santos
Machado (CRP), Giovane Zortea (FETAGRS), Valmor Muller Bersch (FRACAB), Ivanir
Maria Argenta Santos (EMATER), Terezinha Valdugo Cardoso (SES/RS), 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 quarta 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. Então, Inara inicia o primeiro ponto de pauta, que trata sobre atas,
informes e expedientes (7:20). A própria, começa falando sobre a necessidade de criar uma
comissão de orçamento e finanças dentro do CES/RS e pede àqueles que tiverem interesse
em participar se manifestarem. Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS), Itamar Silva dos
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Santos (FETAPERGS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB) e Marcelo Farias, CMS de
Arroio Grande, se disponibilizaram a participar da comissão citada. Inara também informou
que é a última plenária da Milena Prado Nabarro, estagiária do CES/RS, realizou uma fala
agradecendo aos serviços prestados a CES/RS. Honório Marques de Lima (CES/RS) e
Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS) também comentaram. Então, Milena agradeceu a
todos. A presidente em exercício informou também que um dos dois trabalhos apresentados
por este Conselho no congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO,
foi selecionado para apresentação oral e elogiou o desempenho dos desenvolvedores deste
trabalho, Cláudio Augustin (CUT/RS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS) e o ex estagiário do CES/RS, Nicolas Frohlich. Outros informes, realizados por Ana Maria Valls
(AGAPAN), primeiro sobre a PAS 2021 que apresenta algumas informações confusas e
como deveria ser feito o encaminhamento pelas comissões do CES, e a necessidade que
a SES esclareça melhor as informações e uma possível reunião em conjunto com SES/RS
para resolver questões envolvendo este documento. Também falou sobre as correções do
PES 2020-2023, que havia sido aprovado, com ressalvas, mas a SES tem dito que atendeu
todas as considerações do CES e isto não é verdade. Ana pediu documentos mais claros
e melhor explicados vindos da SES/RS, além de pedir maior participação dos(as)
conselheiros(as) nas comissões, que já está sendo agendada uma reunião para que a SES
esclareça melhor as questões que envolvem a PAS 2021. A presidente Inara informou
também que após análise na Mesa Diretora, os microfones dos(as) conselheiros(as) serão
mutados após quatro minutos contínuos de fala, para melhor organização e democratização
do debate. Após a fala da vice-presidente, Cristian Guimarães (SES/RS) argumentou sobre
o ponto de vista da conselheira Ana Maria Valls (AGAPAN), defendendo a forma como foi
realizada a PAS e a equipe técnica que a realizou. Em seguida, Ana Lúcia Costa (SES/RS)
complementou a fala de Cristian, comentando sobre como a PAS é um documento dinâmico
e sobre como esse trabalho é realizado em conjunto. Finalizou avisando que a SES se
coloca à disposição para objetivamente receberem os pontos a serem corrigidos , visto que
junto à mesa diretora, houve consenso de inserção dos pontos dada a construção coletiva
do instrumento e sua complexidade. Ato contínuo, Inara informa sobre a “Ata da 3° Plenária
Ordinária” e novos detalhes envolvendo a mesma. Também informou sobre correções já
realizadas, enviadas por Ana Maria Valls (AGAPAN). Itamar Silva dos Santos
(FETAPERGS) parabenizou os envolvidos no desenvolvimento da Ata. Em seguida,
Mariana Dambroz, estagiária do CES/RS, informa a votação desta ata, a qual foi aprovada
por 18 votos a favor, 03 abstenções e nenhum voto contrário. Adiante, iniciam-se as
apresentações das minutas de moção e recomendação, previamente enviadas aos
conselheiros presentes (38m10s). Ana Maria Valls (AGAPAN) comenta sobre as
solicitações da Moção de Apoio aos Agricultores de Nova Santa Rita. Ana Maria Valls
(AGAPAN) informa que as duas moções encaminhadas para apreciação do Plenário foram
elaboradas pela Comissão de Vigilância em Saúde e esclarece os fatos que as justificam.
Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) sugeriu o envio desta moção a conselhos e
câmaras municipais e ao congresso. A Moção de Apoio aos agricultores de Nova Santa
Rita é compartilhada e lida em seguida por Mariana Dambroz. Ana Maria Valls argumentou
que o documento já é enviado automaticamente aos conselhos, mas apoiou o envio
também às câmaras e congresso. Documento este, que foi colocado em votação e
aprovado com 23 votos a favor, 03 votos de abstenção e nenhum voto contrário. Então,
Mariana Dambroz realizou a leitura da moção seguinte, sobre a manifestação de Apoio a
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Larissa Mies Bombardi. Antes da votação, Itamar Silva dos Santos logo sugeriu uma
manifestação no sentido de acelerar a investigação sobre os ataques sofridos por Larissa
Mies Bombardi e sua família. Moção a qual, foi aprovada com 22 votos a favor, 04 votos de
abstenção e nenhum voto contrário. Após a votação, Inara informa sobre o seminário que
vai ocorrer no dia 31 de março e diz contar com a participação de todos(as) (53m50s).
Também reafirmou sobre como as comissões devem seguir seus horários, em específico a
Comissão de Saúde Mental. Alice Ubatuba de Faria (CRP) argumenta que os integrantes
desta comissão não têm horários compatíveis por todos trabalharem e admite o problema
existente. Novamente, Itamar sugeriu que a comissão trabalhasse apenas
encaminhamentos básicos após discussão no tempo em que for possível para seus
integrantes. Ana Maria Valls comenta que seria então, uma reunião das 17h até 18h com
assessoria do CES/RS e das 18h em diante, a reunião continuaria sem esta assessoria.
Larissa D. da Silva (FGSM) rebate dizendo que a proposta sempre foi esta (comentada por
Ana Maria Valls) e pede a colaboração dos(as) conselheiros(as)para a flexibilização de
horário, além de pedir a participação da SES/RS nesta comissão. Ainda Em relação à
reunião da comissão de saúde mental, a Conselheira Ana Costa (SES/RS) manifestou em
nome da SES que concordam com o horário da reunião da comissão sugerido (17 às 18)
não sendo possível estender o horário alem deste limite por disponibilidade dos servidores
participantes. Ana Lúcia também demonstrou apoio à fala de Larissa e lamentou não
conseguir participar mais das reuniões da comissão. Seguindo com a plenária, a vicepresidente deste conselho dá início ao seguinte ponto de pauta, sobre a Pactuação das
Metas 2021(01h04m). Então, por falta de certos quesitos, Inara sugere a transferência da
votação desta pauta para uma próxima plenária. Ana Lúcia Costa (SES/RS) comentou
sobre essas metas impostas pelo Ministério da Saúde e sugeriu que André Quevedo
(SES/RS) apresentasse estas metas na plenária. Então, André Quevedo (SES/RS) iniciou
uma apresentação de slides com o título “Pactuação Interfederativa de Indicadores 20172021”. André finaliza a apresentação se colocando à disposição para possíveis dúvidas e
questionamentos. Após a explanação, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) reafirma que
anteriormente este debate já havia sido realizado e a Secretaria da Saúde do estado havia
reduzido os indicadores, se demonstrou extremamente desconfortável com esta situação.
Ana Maria Valls questiona sobre a existência da Resolução do CES/RS de pactuação dos
indicadores de metas. De qualquer forma, Inara informa que a votação desta resolução não
seria realizada hoje por não haver o parecer necessário junto a resolução, para tal. André,
respondendo Ana Maria Valls, cita que a resolução anterior foi aprovada e consta na ata da
4ª Plenária do ano de 2017 na linha. Após a fala da SES/RS, Diego Espindola (COSEMS)
demonstrou sua preocupação por conta da quantidade de profissionais da saúde que foram
a óbito no último ano e explicou que, como os municípios seriam penalizados se os mesmos
aumentassem os indicadores, optaram por manter os do ano passado. Então, Inara decide,
em conjunto com outros(as) participantes, concluir este assunto em outro momento,
passando assim para o seguinte ponto de pauta, sobre o 3º RDQA (01h33m). Em seguida,
André Quevedo (SES/RS), inicia a apresentação do 3º RDQA em formato de slides. Ao final
da apresentação, André comenta também sobre o site da SES/RS e como acessar alguns
de seus dados. Antes do continuar da plenária, Inara comunicou que Marcelo Farias, CMS
de Arroio Grande, se retirou da Plenária pois sua avó acabara de falecer, e lamentava sua
perda. Então, Inara informa sobre o prazo de análise do 3°RDQA. Após a apresentação,
Ana Maria Valls (AGAPAN), questiona sobre os dados das vacinas da Covid-19 no estado
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e sobre o motivo de apenas algumas das metas conterem um comparativo histórico das
mesmas, por não poder ser feito o comparativo entre todos os dados. Então, André e
Cristian Guimarães (SES/RS) tentaram sanar as dúvidas da conselheira, explicando mais
detalhadamente os dados das vacinas e os critérios de escolha das metas que levam o
comparativo no 3º RDQA. A conselheira Ana Maria Valls se demonstrou insatisfeita com a
segunda resposta. Ato contínuo, a vice-presidente deste conselho inicia o seguinte ponto
de pauta, sobre Covid-19: Atenção Básica, passando a palavra para a pneumologista Carla
Jarczewski (SES/RS) (02h18m30s). A mesma inicia uma apresentação em formato de
slides com o seguinte título: “Nota Técnica Conjunta - Tuberculose na Atenção Básica Contexto Epidemiológico”, comentando e esclarecendo os dados da doença no estado. A
seguir, Janilce Quadros (SES/RS) apresentou brevemente “Nota Técnica Conjunta –
Tuberculose na Atenção Básica”. Ao fim das apresentações, Carla e Janilce se colocaram
à disposição para possíveis dúvidas e questionamentos. A primeira a comentar foi Neusa
Heinzelmann, presidenta do Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose, falou sobre
a recomendação elaborada pela sua comissão de IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Heptaties
Virais em conjunto com a Comissão de Atenção Básica. Também frisou o trabalho dos
colegas profissionais de saúde e a importância desta nota técnica na área da saúde. Então,
Carlos Alberto Duarte (GAPA) complementou relatando sobre as audiências públicas que
participara para debate desta pauta, também citou os dados alarmantes da doença no Rio
Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. Também no debate, Elpidio Borba
(CGTB) questionou o real impacto da pandemia de Covid-19 sobre a tuberculose. Itamar
Silva dos Santos (FETAPERGS) parabenizou a equipe técnica que desenvolveu as
apresentações e a comissões envolvidas, mas também salientou a piora dos dados e
pontuou como a atenção acaba se voltando apenas para a capital, deixando outros
municípios, com os piores números, de lado. Neusa Heinzelmann comentou já estarem
cientes da realidade da região metropolitana e salientou a necessidade de um comitê
metropolitano para maior discussão desta pauta. Também comentou que já havia uma piora
antes da pandemia, no entanto, ela apenas acentuou a situação que já era grave. A
presidenta do Grupo de Apoio à Prevenção da Aids no Rio Grande do Sul - GAPA/RS, Carla
Almeida, corroborou e complementou a fala anterior dos conselheiros, também aproveitou
para expressar suas dúvidas. Carla Jarczewski (SES/RS) respondeu tentando esclarecer
algumas das questões apresentadas. Após sua fala, Carla devolve a palavra para Janilce
Quadros, que contribui com o debate sobre a doença. Então, Inara pede a apresentação
da Nota Técnica na plenária, Mariana Dambroz, estagiária do CES/RS, realiza a leitura do
documento. Depois de realizada a leitura, é anunciada a votação da Nota Técnica, ao
mesmo tempo que Cristian Guimarães (SES/RS) indaga sobre dúvidas em trechos desta
nota. Ato contínuo, a vice-presidente do CES/RS inicia o seguinte ponto de pauta, sobre
Covid-19: Atenção Básica (03h24m20s). Cristian Guimarães (SES/RS) chamou Laura
Ferraz, servidora da Atenção Básica da SES/RS para apresentar sobre a vacinação no Rio
Grande do Sul. Além disso, também comentou outros detalhes dentro do site da Atenção
Básica. Adiante, houve espaço para os(as) conselheiros(as) realizarem apontamentos e
tirarem suas dúvidas sobre o conteúdo demonstrado. O conselheiro Paulo Antonio da C.
Casa Nova (CRMV) questionou sobre muitos dos estabelecimentos que seguem abertos
em Viamão, seu município. Elpidio Jaques de Borba (CGTB) relatou sobre a “tragédia”
ocorrida no Hospital Municipal de Campo Bom, comentou que foram seis mortes num
período de meia hora por conta da falta de oxigênio, demonstrando preocupação também
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com os outros pacientes internados neste hospital. Cobrou uma investigação sobre o caso
e maior profissionalização, Elpídio encerrou se solidarizando com as famílias destes
pacientes. Em seguida, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS), a pedido da Comissão da
Atenção Básica do CES/RS da qual ela participa, relatou sobre fechamento de unidades,
sobre a diminuição do atendimento de pacientes com doenças crônicas e outras denúncias
que existem. Carlos Duarte (GAPA) aproveitou para expor suas dúvidas quanto à
organização da vacinação nos postos de saúde públicos citando a “xepa da vacina”.
Também comentou em cima da fala da Carolina, dizendo achar que a situação destes
pacientes deve ser semelhante à de pacientes com HIV e tuberculose no estado. Outro
inscrito para o debate, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) complementou a fala
anterior, de Paulo Antonio da C. Casa Nova, citando mais uma flexibilização realizada pelo
governador do Rio Grande do Sul por conta do feriado e como isto acentua ainda mais a
contaminação de pessoas. Além disso, cobrou mais compromisso e melhores providências
dos governantes do estado e dos municípios. Então, Milton Domingues Brasil (FETAG/RS)
também participou do debate, primeiro comentando a falta de oxigênio em muitos locais do
estado e depois demonstrando preocupação quanto a vacinação, pela pouca quantidade
de vacinas que estão sendo adquiridas. Após os(as) conselheiros(as) se expressarem,
Laura Ferraz tentou esclarecer alguns dos pontos relacionados à Atenção Básica, nas falas
de Carlos Duarte e Carolina Gualdi. Ainda sobre este assunto, Alfredo Elenar Gonçalves
(CUT/RS) também comentou sobre vacinas que estariam sobrando em postos de saúde.
Além disso, relatou sobre casos de uso da hidroxicloroquina em hospitais de Camaquã,
cobrando maior fiscalização do governo. Seguindo com a plenária, Inara inicia o seguinte
ponto de pauta, sobre relatos de comissões (04h08m20s). O conselheiro Elpidio Borba
(CGTB) relata auditoria recebida do DENASUS sobre o Hospital São Vicente de Paulo de
Passo Fundo. Nesta aponta cobranças indevidas, de stents coronários, inclusive de
materiais reutilizados, onerando o SUS em mais de um milhão de reais. O conselheiro frisa
que este hospital é reincidente nesta prática. O processo foi encaminhado para o CMS de
Passo Fundo para acompanhamento. A conselheira Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD)
comenta sobre o lançamento da Frente Parlamentar Municipal em Porto Alegre e sobre a
audiência pública na assembleia legislativa pautando a tuberculose, com participação de
membros da comissão de IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Heptaties Virais. Carlos Duarte
(GAPA), um dos participantes desta assembleia, relatou sobre dados muito importantes
explanados pelos infectologistas Ronaldo Hallal e Nemora Barcellos, sobre coinfecção e o
impacto da covid nesta coinfecção. Também relatou sobre a fala que realizou na
assembleia legislativa, dizendo que a mesma, ao se omitir, é corresponsável pela tragédia
que ocorre no Rio Grande do Sul. Falando em nome da CEPICS, Itamar Silva dos Santos
(FETAPERGS) relatou sobre a CEPICS ampliada que acontecerá no dia 15 de abril, junto
as apresentações das oficinas do Conselho Nacional de Saúde. Após os relatos, Inara dá
início dá procedência a plenária com assuntos gerais. A mesma inicia apresentando e
dando boas-vindas a nova estagiária do CES/RS, Elisa Muller. Em seguida, Carlos Duarte
(GAPA) relata novamente sobre a assembleia legislativa que participara, comentando
aabertura de muitos novos leitos e como isso não combate a pandemia de forma eficiente
por não se ter profissionais suficientes. Inara também comentou sobre o acontecido no
hospital de Camaquã, o afastamento da profissional envolvida e como o CES/RS entrou
em contato com o conselho do município. Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao
lerem as atas encontrarão “hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a
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transmissão na íntegra da plenária, 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, 25
de março de 2021.

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

