ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA DA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
1

No sexto dia do mês de maio 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:

3

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/314342726745389 ,

4

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

5

pauta: 1. Inscrições para Assuntos Gerais; 2. Atas, Informes e Expedientes; 3. RAG 2020:

6

Apresentação SES/RS; 4. Covid-19; 5. Plano Operativo LGBT; 6. Relato de Comissões; 7.

7

Assuntos Gerais; Titulares: Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Itamar Silva

8

dos Santos (FETAPERGS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), Ana Lúcia Costa

9

(SES/RS), Ana Maria Daitx Valls Atz (AGAPAN), Inara Beatriz Amaral Ruas (SERGS),

10

Lúcia Maria Lopes Almeida Guedes Diefenbach (SINDSEPE/RS), Elpídio Jaques de

11

Borba (CGTB), Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS), Carla Pertille (SES/RS), Diego

12

Espíndola (COSEMS), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Carolina Gyenes (SEPLAG),

13

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

14

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

15

Santos Teixeira (SEDUC), Auber Fernando Alves (CREFITO), Carlos Airton Weber dos

16

Santos (FESSERS), Gabriel Schneider Loss (SINDIFARS), João de Deus Pawlak

17

(FRACAB), Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), José Claudio Maciel Tasca (FRACAB),

18

Luciana Alvarez de Oliveira Santos (CORSAN), Maribel Costa Moreira (FETAG), Angie

19

Klassman (STAS) Suplentes: Irene Porto Prazeres (SINDIFARS), Fabiane Konowaluk

20

Santos Machado (CRP/RS), Teresinha Valduga Cardoso (SES/RS), Cristiane Paim (FED

21

STAS CASAS), Márcio Espíndola (FAMURS), Elenir Aschidamini (SEDUC), Bóris Paulo

22

Santos Junior (FIERGS), Paula Rosana Fortunato (FETAG), Maria Conceição de Abreu

23

(FGSM), Ivanir Maria Argenta Santos (EMATER), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB),

24

Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS). Devido a hospitalização do presidente deste

25

órgão, Claudio Augustin, a vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Beatriz

26

Amaral Ruas (SERGS) inicia a plenária ressaltando a importância deste encontro virtual,

27

tendo em vista os pontos de pauta a serem discutidos. Inara inicia as inscrições para

28

assuntos gerais, orientando os(as) conselheiros(as) a se inscreverem pelo chat do

29

aplicativo. Enquanto são feitas as inscrições, Inara também informa sobre as correções já

30

realizadas na ata da plenária anterior e a votação da mesma, a qual, foi aprovada com 19

31

votos a favor, 02 votos de abstenção e nenhum contrário (11m35s). Finalizada a votação,

32

Inara informa a substituição dos conselheiros da entidade FAMURS. A vice-presidenta

33

deseja boas-vindas aos novos conselheiros, sendo o novo titular, Emanuel Hassen de

34

Jesus e o novo suplente, Márcio Espíndola. Além disso, Inara informa a finalização do

35

Plano Operativo LGBT e questiona se o mesmo deve ser votado hoje. Ana Maria Valls

36

(AGAPAN) argumenta que gostaria de ouvir a comissão responsável pela elaboração do

37

plano, apesar disso, disse que votaria. Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS) relata,

38

enquanto Comissão de Atenção Básica, sobre a participação que tivera para

39

desenvolvimento do plano durante as reuniões em conjunto com a equipe da política de

40

equidades da SES/RS. Em seguida, Cristian Guimarães (SES/RS) também relata sobre a

41

satisfação da secretaria com a resolução do plano. Seguindo com os informes, Inara

42

lembra a todos(as) sobre o prazo para entrega das análises da PAS 2022. Por fim,

43

informou sobre denúncias e reclamações quanto a Ordem de Serviço nº02, que trata

44

sobre a volta dos servidores ao trabalho presencial após a vacinação, solicitando uma

45

posição do CES/RS quanto a isto, por conta das condições de trabalho destes

46

profissionais. Inara ainda comentou que este assunto pode ser melhor debatido durante a

47

pauta Covid19. A seguir, Arita Bergmann, secretária da saúde, inicia sua fala lamentando

48

não poder participar mais vezes, mas se coloca à disposição para denúncias e críticas

49

construtivas. Além disso, a secretária também informou sobre a criação do novo COE/RS

50

das arboviroses, comentando sobre a situação preocupante no Estado quanto a dengue e

51

febre amarela. Informou também sobre o projeto “A farmácia vai na escola”, em

52

celebração do dia do uso racional de medicamentos. Arita ainda informou que o Estado

53

adquiriria sete itens muito importantes para dentro de UTIs, comentou também sobre o

54

quantitativo de doses e outras questões de logística da campanha de vacinação. Paulo

55

Azeredo Filho (FAMURS) complementou a fala da secretária sobre o novo COE/RS e a

56

participação dos municípios. Em seguida, Ana Maria Valls (AGAPAN) informou sobre o

57

seminário dos agrotóxicos que está sendo trabalhado pela Mesa Diretora em conjunto

58

com a Comissão de Vigilância em Saúde. Sem mais informes, Mariana Dambroz,

59

estagiária do CES/RS, apresenta na tela do aplicativo o Plano Operativo LGBT e Inara

60

inicia a votação do mesmo, o qual, foi aprovado com 23 votos a favor, 04 votos de

61

abstenção e nenhum contrário. Então, Inara Ruas devolve a palavra para a secretaria

62

para apresentação do RAG 2020. Antes, Arita Bergmann realiza uma fala destacando a

63

agilidade de sua equipe para aplicar os recursos. Ainda comentou sobre o estoque de

64

medicamentos durante a pandemia, sem demora passou a palavra para André Quevedo

65

(AGEPLAN), que iniciou a apresentação detalhada do Relatório Anual de Gestão, o RAG

66

2020 (50m30s). Ao fim da apresentação, André agradece a oportunidade e devolve a

67

palavra para a secretária. Cristian complementa agradecendo a todos e se colocando à

68

disposição para possíveis apontamentos. Ato contínuo, iniciam-se as dúvidas dos(as)

69

conselheiros(as), Inara questionou sobre alguns dos números de investimento

70

apresentados. Ana Maria Valls (AGAPAN) realizou considerações por entender que esta

71

gestão desrespeita a portaria 750 e o artigo 438, item 5. Por citar que os gastos, mas não

72

mostrar onde e como teriam sido aplicados estes recursos na área da saúde. Apesar de

73

ter outras considerações, Ana Maria Valls teve seu microfone desligado por ultrapassar

74

tempo limite, conforme acordado anteriormente. Irene Porto Prazeres (SINDIFARS),

75

iniciou questionando sobre gastos com recursos federais que deveriam ser estaduais.

76

Perguntou também, sobre uma grande parcela dos gastos ser com medicamentos de

77

demanda judicial. Por fim, questionou sobre a diminuição do número de usuários com HIV

78

que necessitaram de profilaxia e outros dados apresentados no RAG. A seguir, Carlos

79

Alberto Duarte (GAPA/RS) iniciou explanando suas dúvidas em relação as metas

80

apresentadas no documento e como elas foram impactadas em função do Covid-19.

81

Então, Cristian Guimarães (SES/RS) tentou sanar as dúvidas apresentadas, explicando

82

brevemente sobre diretrizes e outros detalhes sobre o desenvolvimento do RAG. Outros

83

elementos sobre recursos e gastos também foram melhores explicados. Cristian ainda

84

reforçou sobre a comissão de pessoas que é realizada para se fazer este documento.

85

Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE/RS), salientou que não havia sido eleita pelo CES/RS

86

para participar do GTPMA, como foi dito, e sim que Cláudio Augustin, presidente do

87

CES/RS, teria solicitado que a mesma participasse de algumas reuniões para diálogo.

88

Comentou ainda sobre uma oficina, que teve realização inviabilizada por conta do

89

Covid19, onde seria realizado este debate em conjunto com a ASSTEPLAN. Abrindo para

90

mais dúvidas dos(as) conselheiros(as), Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS), citou a

91

situação do Hospital Vila Nova para comentar sobre a compra de leitos para Covid-19.

92

Outro agravante, de acordo com Alfredo, foi a forma como outras doenças “foram

93

deixadas de lado”. Gabriel Loss (SINDIFARS), questionou sobre a falta de dados sobre a

94

cloroquina no RAG 2020, mesmo que não tenha sido promovido pelo Estado em si.

95

Questionou também sobre os gastos com medicamentos de demanda judicial e o impacto

96

disso para o Rio Grande do Sul. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) inicia sua fala

97

parabenizando a equipe técnica responsável por elaborar a apresentação, mas criticou os

98

gestores, que de acordo com ele, desrespeitam as leis constitucionais do Estado.

99

Reafirmou o combate pelo SUS e sobre como o CES/RS sempre constatou estes

100

detalhes muito importantes, onde o documento não deixa público. Novamente, Ana Maria

101

Valls (AGAPAN) questionou sobre a gestão do Hospital de Santa Maria. Além disso,

102

perguntou sobre o que é pago com o dinheiro da Lei Complementar 141 e o quanto é

103

pago, detalhes que também deveriam estar no RAG 2020. O conselheiro Carlos Alberto

104

Duarte (GAPA/RS) voltou a comentar sobre as metas apresentadas no documento do

105

Estado e a relação disso com a carência de recursos, carência essa que já existia

106

anteriormente, agravada pela pandemia. A seguir, Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB)

107

também realizou uma fala sobre a aplicação de 12,14% da união na saúde, questionando

108

este dado e outros apresentados. Além disso, questionou sobre o investimento em

109

pessoal dentro da área da saúde. Inara devolveu a palavra a Secretaria da Saúde, que

110

tentou responder a todos. Foi esclarecido pela Carla Pertille (SES/RS) que todo o

111

complexo hospitalar de Santa Maria, citado anteriormente, é de gestão do Estado. Ana

112

Maria Valls, então reafirmou sua pergunta, dizendo que teria perguntado sobre a gestão

113

do Hospital Regional de Santa Maria e não o universitário, se essa gestão era pública. Foi

114

respondido que sim. Rodrigo Costa, do Departamento de Assistência Farmacêutica,

115

explicou sobre alguns estudos realizados para o uso dos recursos utilizados. Por fim,

116

Cristian Guimarães (SES/RS) complementou e disse estar à disposição para todas as

117

questões das comissões que vierem a surgir, deixando claro que a secretaria trabalhará

118

para responder a todos. Ato contínuo, a vice-presidenta deste conselho inicia o seguinte

119

ponto de pauta, sobre Covid-19 (02h15m20s). Logo em seguida, Tani Ranieri (CEVS)

120

iniciou uma explanação detalhada sobre logística de compras e entregas das vacinas da

121

doença. Logo após, Elpídio Jaques de Borba (CGTB) inscrito para debate, relatou sobre

122

algumas denúncias que sua entidade vem recebendo em relação ao despreparo dos

123

locais de trabalho para volta dos servidores. Diva Costa, presidenta do Sindicato dos

124

Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (SINDSEPE), também relatou sobre

125

a vistoria realizada nos locais de trabalho do CES/RS e salientou a preocupação existente

126

com os(as) trabalhadores(as). Inara Ruas também aproveitou para comentar sobre a

127

situação que ainda é muito grave por conta da doença, expressando sua preocupação

128

com a Ordem de Serviço e o risco que a mesma traz. Marcelo Farias, CMS de Arroio

129

Grande, comentou sobre a situação de escolas do Estado e sobre o “relaxamento” em

130

relação as recomendações de saúde. A seguir, Paulo Antonio da C. Casa Nova

131

(CRMV/RS) também comentou sobre a volta dos servidores ao trabalho presencial e os

132

riscos envolvidos. Antes do segundo bloco de perguntas dos(as) conselheiros(as), Cristian

133

Guimarães (SES/RS) lembrou que todas as situações irregulares que os mesmos

134

encontrarem podem ser denunciadas para a secretaria, que tomará providências. Marcelo

135

Farias aproveitou para tirar dúvida sobre o formulário de cadastramento de pessoas com

136

comorbidades, que foi respondida em seguida. O próximo a falar, Itamar Silva dos Santos

137

(FETAPERGS) inicia sua fala citando a falta de responsabilidade do governo do Estado

138

com a pandemia, lembrando de algumas ações recentes do governador. Criticou

139

novamente a má gestão do Estado e dos municípios, citando agora o prefeito de Porto

140

Alegre. Irene Porto Prazeres (SINDIFARS) iniciou perguntando aos representantes da

141

SES/RS se consideram a pandemia controlada no Estado. Questionou algumas das

142

atitudes do Estado em relação a volta as aulas e volta dos trabalhadores ao sistema

143

presencial. Finalizou criticando o desrespeito com os servidores públicos e aprovou a

144

ideia da criação de uma Mesa para debate deste retorno em conjunto com a SES/RS.

145

Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS), relatou sobre alguns detalhes de comprovação das

146

pessoas com comorbidades no momento da vacinação. Criticou a falta de organização

147

em outros momentos da vacinação em Porto Alegre, especulando sobre isso em outras

148

cidades do Rio Grande do Sul também. Finalizou perguntando sobre alterações no

149

sistema de bandeiras estipulado no Estado. Patrícia Robinson, da Escola de Saúde

150

Pública, relatou sobre as dificuldades do trabalho presencial por não haver condições

151

seguras para exercer suas funções, demonstrando o desrespeito existente dentro da

152

secretaria. Questionou se a SES/RS participa das decisões sobre a pandemia. Citou o

153

sentimento de “abandono” por parte do governo e como estariam sendo tratados como

154

“rebanho”, citando o descaso para com estes profissionais. Teresinha Valduga Cardoso

155

(SES/RS), iniciou sua fala relatando sobre a Escola de Saúde Pública, que não teriam

156

equipamentos suficientes para todas as salas e servidores, se referindo às webcams, mas

157

ressaltou que existem pontos que podem ser utilizados mediante solicitação. Teresinha

158

enfatizou também, que durante todo o período da Pandemia trabalhou com todo o apoio

159

administrativo presencialmente e que ninguém foi acometido de COVID-19, devido a ESP

160

utilizar adequadamente os protocolos instituídos pelo governo e SES/RS. Também deixou

161

claro em sua fala que os(as) residentes não foram chamados em nenhum momento para

162

aulas presenciais na ESP/RS. Finalizou convidando a todos para visitarem a Escola de

163

Saúde Pública, onde há álcool gel e máscaras de qualidade, citando o “teste da vela” para

164

comprovar esta qualidade. Inara citou que há manifestação de residentes do programa de

165

Gestão em Saúde alocados nos departamentos do CAFF através do chat do aplicativo,

166

relatando que foram sim chamados para aulas presencias e já teriam inclusive participado

167

da primeira. Teresinha argumentou que não houve nenhuma visita de fiscalização e

168

também não tem conhecimento de aulas presenciais. Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS)

169

questionou se não haverá resposta para sua pergunta. Cristian Guimarães (SES/RS)

170

tentou esclarecer as dúvidas apresentadas por Carlos anteriormente, citando como a

171

SES/RS faz parte do gabinete de crise, se reunindo de forma sistemática e que toma as

172

decisões sobre a pandemia no Estado. Inara leu a pergunta enviada por um dos

173

residentes sobre a posição da ESP/RS quanto a volta as aulas presenciais. Teresinha

174

reafirmou que as aulas devem continuar de forma remota e não presencial na ESP/RS.

175

Ainda de acordo com Teresinha, os residentes do programa de Gestão em Saúde que

176

estão alocados no CFF, inclusive sua coordenação, é que terão as aulas presenciais por

177

ser só 10 alunos e o CAFF ter amplos auditórios para desenvolver as aulas. Ato contínuo,

178

Inara Ruas dá início ao seguinte ponto de pauta, Relatos d de Comissões e Assuntos

179

Gerais (03h32m20s). Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS), o primeiro inscrito, relatou sobre

180

questionamentos em forma de documento, elaborado pela sua comissão, que seria

181

encaminhado para a Mesa Diretora. Citou também algumas dificuldades de realizar a

182

análise do RAG. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) relatou sobre a realização da

183

primeira Plenária Macrorregional e comentou sobre as próximas. Alfredo Elenar Rodrigues

184

Gonçalves (CUT/RS) falando pela CIST, relatou sobre o evento sobre Covid-19 na saúde

185

do(a) trabalhador(a), com participação da Drª Maria Maeno, convidando a todos. Ketryn

186

de Santa Rosa, residente de saúde, relatou sobre a greve nacional dos residentes pela

187

busca do pagamento da bolsa em dia e outras reivindicações importantes, pedindo apoio

188

de todos pela situação. Giliane, residente de gestão em saúde, relatou sobre a volta das

189

aulas presenciais dos residentes e expressou sua preocupação. Marcelo Farias, CMS de

190

Arroio Grande, comentou sobre a fala anterior de Teresinha, discordando da postura

191

tomada. Também demonstrou preocupação em relação aos cuidados básicos quanto a

192

Covid-19. Relatou sobre como alguns locais estão solicitando documentos não

193

informados anteriormente, criando “barreiras” e desestimulando as pessoas a se

194

vacinarem, solicitou uma revisão do Estado nesse caso. Marcelo também comentou a

195

forma como os representantes do Estado não ficam até o fim das reuniões, deixando

196

os(as) conselheiros(as) “falando sozinho”. Por fim, criticou a postura do governador na

197

tomada de decisões pela volta as aulas. O conselheiro Itamar Silva dos Santos

198

(FETAPERGS) lembrou também, sobre a elaboração de uma Mesa de negociação para

199

planejar melhor o retorno do trabalho presencial e solicitou uma recomendação ao

200

governador que também faça um grupo de trabalho para ouvir a CES/RS. Detalhes sobre

201

os questionamentos realizados e as respostas dadas pela SES/RS também foram

202

debatidos. Carlo Alberto Duarte (GAPA/RS) criticou a forma rasa de algumas respostas

203

que a secretaria vem dando e falta de melhores dados. Lúcia Diefenbach

204

(SINDSEPE/RS), argumentou sobre as chances de contaminação inviabilizando algumas

205

das propostas citadas por Teresinha Cardoso anteriormente. Ao finalizar este documento,

206

informamos que ao lerem atas encontrarão “hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos

207

poderão acessar a transmissão na íntegra da plenária, que é realizada via Facebook.

208

Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após

209

leitura e aprovação, será assinada pela presidente em exercício do Conselho Estadual de

210

Saúde. Porto Alegre, 06 de maio de 2021.

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

