
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 

 
ATA 6° PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS  

 

 

No vigésimo segundo dia do mês de abril de 2021, às 13:30, o pleno do CES/RS, reunido 1 

virtualmente, por meio da plataforma “Cisco Webex” e transmitido ao vivo no seguinte link: 2 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/805495046723569, 3 

devido a pandemia mundial ocasionada pela COVID-19, discutiu os seguintes pontos de 4 

pauta: 1. Inscrições para Assuntos Gerais; 2. Atas, Informes e Expedientes; 3. Covid-5 

19: Tratamento Precoce; Medicamentos; Acompanhamento das Sequelas de 6 

Pacientes Recuperados; Vacinas; Panorama Geral da Pandemia no Estado e 7 

Promoção e Saúde na Atenção Básica; 4. Relato de Comissões; 5. Assuntos Gerais; 8 

Titulares: Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Itamar Silva dos Santos 9 

(FETAPERGS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Ana Lúcia Costa (SES/RS), Ana 10 

Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN),  Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS), Lúcia Maria Lopes 11 

Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Carlos 12 

Alberto Duarte (GAPA), Carla Pertile (SES/RS), Leila Ghizzoni (EMATER), Vitorio 13 

Alexandre Passero (CNBB), Carolina Gyenes (SEPLAG), André Emílio Lagemann (FED 14 

STAS CASAS), Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV/RS), Alice Ubatuba de Faria (CRP), 15 

Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD), Rodrigo Cáprio Leite De Castro (UFRGS), Flávia 16 

dos Santos Teixeira (SEDUC), Auber Fernando Alves (CREFITO), Arisson Rocha da Rosa, 17 

Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), 18 

Gabriel Schneider Loss (SINDFARS), João de Deus Pawlak (FRACAB), Jefferson da Silva 19 

Boeira (SIMERS), Gabriel Loss (SINDFARS) Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), José 20 

Claudio Maciel Tasca (FRACAB), Luciana Alvarez de Oliveira (CORSAN), Maribel Costa 21 

Moreira (FETAG) Suplentes: Bóris Paulo Santos Junior (FIERGS), Paula Rosana 22 

Fortunato (FETAG), Maria Conceção de Abreu (FGSM), Giovane Zortea (FETAGRS), Ivanir 23 

Maria Argenta Santos (EMATER), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Carolina Brandt 24 

Gualdi (SINDSEPE/RS). Devido a hospitalização do presidente deste órgão, Claudio 25 

Augustin, a vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Beatriz Amaral Ruas 26 

(SERGS), inicia a sexta plenária ordinária deste Conselho desejando melhoras ao 27 

presidente. Inara ressalta a importância desta reunião virtual, tendo em vista os pontos de 28 

pauta indicados a serem discutidos hoje. Dando início ao primeiro ponto de pauta, Atas, 29 

Informes e Expedientes, Inara informa sobre as correções já realizadas nas atas das 4ª e 30 

5ª plenárias ordinárias deste conselho (04m50s). Então, é iniciada a votação da ata da 4ª 31 
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plenária ordinária, a qual, foi aprovada com 18 votos a favor, um voto de abstenção e 32 

nenhum contrário. A ata da quinta plenária ordinária deste conselho, onde também já foram 33 

realizadas correções, também foi votada, a qual, foi aprovada com 19 votos a favor, 02 34 

votos de abstenção e nenhum voto contrário. Então, Mariana Dambroz, estagiária do 35 

CES/RS informa sobre problemas no chat da plataforma “Cisco Webex” e quem está 36 

recebendo todas as mensagens é Jefferson Schaefer, também estagiário do CES/RS. 37 

Iniciando o primeiro ponto de pauta, sobre o Covid-19, Inara Ruas comenta rapidamente 38 

sobre algumas das sequelas e sobre o panorama geral da doença, e então, passa a palavra 39 

para a SES/RS para início do debate (14m10s). Ana Lúcia Costa (SES/RS) informa sobre 40 

as doses de vacinas adquiridas pelo estado, expectativa de chegada destas vacinas e 41 

metas de vacinação. Também comentou sobre os desafios que a fiscalização vem 42 

enfrentando durante a pandemia e as providências que vem sendo tomadas para 43 

acompanhamento dos pacientes pós-covid. Carla Pertile (SES/RS), complementou falando 44 

sobre ambulatórios e se comprometeu em trazer uma apresentação detalhada sobre os 45 

mesmos numa próxima plenária. Além disso também atualizou os conselheiros (as) sobre 46 

compra de medicamentos e abastecimento de estoques pelo estado.  Mariana Dambroz 47 

lembra a todos sobre o limite de tempo acordado. Ato contínuo, o primeiro conselheiro a 48 

falar, Carlos Duarte (GAPA/RS), aproveita para tirar dúvidas e realizar apontamentos sobre 49 

vacinas em comorbidades. Questionou como o estado trabalhará a situação de algumas 50 

pessoas com doenças específicas no momento da vacinação e sobre outras 51 

especificidades. Inara Ruas relatou sobre casos próximos onde não foi realizada a segunda 52 

dose por conta de o paciente ter falecido antes de receber. Alfredo Elenar Rodrigues 53 

Gonçalves (CUT/RS), inicia realizando uma crítica ao presidente e os problemas que o 54 

mesmo acarretou publicizando remédios sem eficácia contra covid-19. Propôs uma nota de 55 

repúdio a atitudes semelhantes. Também comentou sobre as comorbidades e sobre o 56 

assunto da segunda dose, atentando para as pessoas irem fazer a segunda dose. Adiante, 57 

Milton Brasil (FETAG/RS), levantou dúvidas sobre as metas de vacinação, sobre a falta de 58 

medicamentos pelo estado e possíveis providências para evitar aglomerações. Então, Ana 59 

Maria Valls (AGAPAN) adicionou questionamentos ao debate, o primeiro, sobre o 60 

acompanhamento pós-vacina e qual a orientação da SES/RS quanto a isso. Teve dúvidas 61 

também sobre o plano de fiscalização, mas citou o atraso deste plano e sobre como ele fez 62 

falta no início da pandemia. Ainda questionou a legalidade do “kit covid” no estado e como 63 

a secretaria lida com isso. Por fim, questionou se o número de 10 ambulatórios, seria 64 

suficiente para o atendimento adequado no estado. Após a fala dos conselheiros (as), Ana 65 

Costa (SES/RS) tentou esclarecer cada uma das dúvidas levantadas de forma detalhada.  66 

Iniciou comentando sobre a vacinação citando a Nota 282 do Ministério da Saúde, falou 67 

sobre o trabalho com a comunicação para informar a população e explicou o processo 68 

realizado para elaboração do plano de fiscalização, que unifica e uniformiza esse serviço 69 

nos municípios. Então, Ana passou a palavra para Cynthia G. Molina Bastos (CEVS), que 70 

tratou de explicar como estão sendo tratadas as comorbidades durante a pandemia. Ana 71 

Costa ainda ofereceu o contato de técnicos que poderiam tratar melhor de assuntos mais 72 

específicos. Após a fala da SES/RS, Marcelo Farias, CMS de Arroio Grande questionou 73 

sobre como o estado está tratando a nova variante da doença. Realizou uma fala sobre 74 

desinformação e finalizou criticando algumas das atitudes do governo estadual durante a 75 

pandemia. Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV/RS) inicia parabenizando a SES/RS 76 

pelas propagandas com o intuito de conscientização da população. Paulo perguntou sobre 77 
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problemas que algumas pessoas vêm tendo com a obtenção da segunda dose da vacina. 78 

Novamente, Carlos Duarte (GAPA/RS), comenta sobre como municípios pelo país já estão 79 

vacinando comorbidade e por comorbidade, e pede por uma maior orientação para o interior 80 

do estado para melhor organização. Também questionou sobre pacientes com DST’s que 81 

tratam suas doenças em outras cidades e orientações para estes. Por fim, aproveitou o 82 

espaço para propor que as comissões ligadas a algumas destas comorbidades debatam 83 

durante a semana, para participarem de alguma forma na plenária também. Maria 84 

Conceção de Abreu (FGSM) questiona sobre casos onde pessoas não desejam se vacinar 85 

e não estão cumprindo as orientações de distanciamento social. Novamente, Ana Lúcia 86 

Costa tentou responder as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Então, Cynthia G. 87 

Molina Bastos (CEVS), ficou encarregada de comentar sobre a variante. Finalizando, Ana 88 

Lúcia deixou claro que o estado nunca recomendou o “kit covid”. A seguir, Inara Ruas inicia 89 

o seguinte ponto de pauta, relatos de comissões (01h44m). Itamar Silva dos Santos 90 

(FETAPERGS), representando a CEPICCSS – Comissão de Educação Permanente, 91 

Informação e Comunicação para o Controle Social no SUS, relatou sobre as plenárias 92 

macrorregionais previstas para acontecerem nos próximos meses. Ana Maria Valls 93 

(AGAPAN), coordenadora da Comissão de Vigilância e Saúde, informou sobre a reunião 94 

para análise do RAG 2020. Além disso, relatou também sobre a resposta que receberam 95 

quanto aos venenos que tratariam de uma possível infestação de gafanhotos no estado. 96 

Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), informou sobre a nova comissão do CES/RS, a 97 

COFIN – Comissão Intersetorial de Orçamento e Finanças. Então, Karina Hamada 98 

Iamasaqui Züge (FCD), também relatou sobre a análise do RAG 2020 por parte da 99 

Comissão de Assistência Farmacêutica. Ainda informou, agora como coordenadora da 100 

Comissão IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Hepatites Virais, que também realizará a análise do 101 

documento. Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), relatou o seminário, sobre 102 

Covid-19, que a CIST – Comissão Intersetorial do Saúde do (a) Trabalhador (a) realizará, 103 

marcado para o dia 11/05 às 14h. Adiante, a vice-presidente Inara dá início ao seguinte 104 

ponto de pauta, assuntos gerais (01h52m05s). A mesma inicia comentando sobre a ideia 105 

de João de Deus (FRACAB), que consiste em cada um dos conselheiros tirarem fotos 106 

conforme forem se vacinando, para elaboração de um painel com estas fotos, com o intuito 107 

de valorizar o SUS. Lembrou as comissões sobre o prazo para entrega da análise do RAG 108 

2020. Informou que os conselheiros receberão a Política de Atendimento Integrado à 109 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para também ser analisado pelas comissões. 110 

Inara também informou sobre outros seminários desenvolvidos pelo CES/RS, que serão 111 

realizados nos próximos meses. Em seguida, Ana Maria Valls (AGAPAN) lembrou do 112 

aniversário de 50 anos da sua entidade, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 113 

Natural, no dia 27/04 e da realização de uma transmissão ao vivo de comemoração, com 114 

lançamento do novo site. Informou ainda, que a SES/RS estará desenvolvendo um ciclo de 115 

atualização sobre a questão dos agrotóxicos, convidando a todos para que participem e 116 

aprendam mais sobre o tema. Ana ainda relatou sobre o PL 290, elaborado pela Secretaria 117 

da Agricultura, através do secretário Covatti Filho, sendo contrária a este projeto e 118 

realizando um trabalho para que o mesmo seja recusado pelo estado. Marcelo Farias, CMS 119 

de Arroio Grande, também comentou sobre caráter de privacidade das doenças das 120 

pessoas e levantou dúvidas sobre a falta de EPIs em alguns locais do estado. Marcelo 121 

ainda comentou sobre o difícil trabalho que vem sendo desenvolvido para análise do RAG 122 

2020. Por fim, realizou uma fala sobre o fortalecimento de Santas Casas para o combate 123 
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de doenças patológicas e psicológicas. Ana Costa (SES/RS) informou que não existem 124 

mais notícias de falta de EPIs e sobre o grande repasse de verba que houve para o estado. 125 

Também aproveitou para exaltar o trabalho dos profissionais da Secretaria Estadual de 126 

Saúde nesse momento. Ana Maria Valls informou sobre o dia Internacional da Terra e sobre 127 

a carta, elaborada por várias entidades, enviada a Cúpula Mundial do Clima, carta essa 128 

enviada a todos (as) os (as) conselheiros (as). Então, Itamar Silva dos Santos 129 

(FETAPERGS), relata sobre PL 280, sobre a liberação das privatizações no estado e sobre 130 

a ação da CONMEBOL – Confederação Sul-Americana de Futebol em adquirir vacinas, 131 

para vacinação de jogadores de futebol na América do Sul, repudiando as duas. João de 132 

Deus Pawlak (FRACAB) complementa a fala de Itamar, criticando a ação da CONMEBOL, 133 

sugerindo uma moção de repúdio a ser enviada, através da Federação Gaúcha de Futebol. 134 

Carlos Duarte (GAPA) também comentou o ocorrido, dizendo que o conselho teria que agir 135 

em relação ao assunto. Ao finalizar este documento, informamos que ao lerem atas 136 

encontrarão “hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a transmissão 137 

na íntegra da plenária, que é realizada via Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, 138 

Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela 139 

presidente em exercício do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 22 de abril de 2021.  140 

 

 

     

______________________  

Inara Beatriz Amaral Ruas 

Vice-Presidente do CES/RS                                            

https://bit.ly/3n3GSkT

