
 
 
 

 
 
  
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 
 

ATA DA 10ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

 
 

No vigésimo quarto dia do mês de junho 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/484936322574013 , 4 

discutiu os seguintes pontos de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Ata, Informes e 5 

Expedientes; 3. SAMU: GERCON GERINT; Estratégias da Gestão Estadual; Regulação; 6 

Regulação Compartilhada, Cobertura; Plano de Ação Regionais e Urgências em 7 

Saúde Mental; 4.  Hospital Regional de Santa Maria – HRSM; 5. Covid-19; 6. Relato de 8 

Comissões; 7. Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste oitavo encontro ordinário: 9 

Titulares: Inara Amaral Ruas (SERGS), Luciana Alvarez de Oliveira Santos (CORSAN), 10 

Carolina Gyenes (SEPLAG), Ana Lúcia Costa (SES/RS), Agine Klassman (STAS), Rodrigo 11 

Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Leila Ghizzoni (EMATER), Paulo Antonio da C. Casa Nova 12 

(CRMV/RS), Brenda Natalie Girardi de Almeida (CRESS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon 13 

(CRN), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Carlos Airton Weber (FESSERS), Gabriel Schneider 14 

Loss (SINDIFARS), Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), Ana Maria Valls (AGAPAN), Alfredo 15 

Elenar Gonçalves (CUT/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Vitorio João Alexandre 16 

Passero (CNBB), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD), Milton Domingues Brasil 17 

(FETAG), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), João de Deus Pawlak (FRACAB), José 18 

Claudio Maciel Tasca (FRACAB),  Carlos Duarte (GAPA), Lucia Maria Diefenbach 19 

(SINDSEPE)  Suplentes: Paulo Azeredo Filho (FAMURS), Teresinha Valduga Cardoso 20 

(SES/RS), Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), 21 

Giovane Zortea (FETAG), Maria Conceição de Abreu (FGSM), Bóris Paulo Santos Junior  22 

(FIERGS), César Antônio do Amaral (FRACAB).  Ao início da plenária, Inara informa sobre 23 

a ata da última plenária, que não ficou pronta a tempo para votação. Inara também informa 24 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/484936322574013


sobre a última plenária de Mariana Dambroz, estagiária do CES/RS, e agradece aos 25 

serviços prestados durante seu estágio. Mariana comentou e agradeceu a todos. Então, 26 

para início do seguinte ponto de pauta, que trata sobre SAMU: GERCON GERINT; 27 

Estratégias da Gestão Estadual; Regulação; Regulação Compartilhada, Cobertura; Plano 28 

de Ação Regionais e Urgências em Saúde Mental, a vice-presidenta deste conselho passa 29 

a palavra para o Departamento de Regulação Estadual – DRE. A Enfermeira Marli 30 

(Servidora SES) começa com uma explanação sobre o DRE. Em seguida, o Diretor do DRE, 31 

Eduardo Elsade, complementou a fala da enfermeira Marli e apresentou a equipe técnica 32 

responsável pelas apresentações que serão trazidas para plenária. A seguir, inicia-se a 33 

apresentação de slides com nome “Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RAU)” 34 

(21m00s). Ao fim da apresentação, o Diretor complementou comentando sobre a situação 35 

das emergências quando essa comissão assumiu, exaltou também a melhora durante os 36 

anos de atuação. Então, Mariana Dambroz anuncia a inscrição para comentários e 37 

questionamentos a serem realizados após as apresentações. A seguir, a Dra Mary Nunes, 38 

responsável pela área de Saúde Mental do DRE, realizou uma apresentação de slides 39 

sobre a Regulação Saúde Mental. Outra apresentação de slides foi realizada em seguida 40 

pela enfermeira Patrícia Viçosa (DRE), sobre Regulamentação. A seguir, o DRE inicia uma 41 

apresentação de slides com o nome “Sistema de Gerenciamento GERCON e Sistema de 42 

Gerenciamento de Internações GERINT”. Foi informado também que todas as 43 

apresentações foram enviadas por e-mail. Ao fim, houve espaço para questionamentos 44 

dos(as) conselheiros(as) inscritos (01h33m50s). Inara apresentou suas dúvidas em relação 45 

as apresentações. Primeiro, questionou sobre questões econômicas dos municípios e para 46 

onde iria uma quantia cobrada em parcelas, citada por ela. Então, perguntou sobre as 47 

internações da psiquiatria durante a pandemia. A seguir, o Diretor tentou responder as 48 

dúvidas apresentadas sobre as questões de internação. Ana Maria Valls (AGAPAN) citou a 49 

falta de alguns elementos durante apresentação, questionou sobre quantos dos leitos são 50 

públicos. Apresentou dúvidas sobre a porcentagem da população do Estado que precisaria 51 

de Regulação de Saúde Mental. Por fim, elogiou o processo de melhoria da regulação 52 

SAMU, mas questionou sobre a previsão de concursos públicos para garantir contingente 53 

para a continuação dessa melhora, para que o serviço elogiado seja mantido. Novamente, 54 

Eduardo respondeu as questões explanadas pela conselheira. Então, Itamar Silva dos 55 

Santos (FETAPERGS) inicia sua fala defendendo o SUS e o SAMU, questionou ainda sobre 56 

o impacto da falta de investimento nesse serviço. Expressou dúvidas sobre os Planos 57 

Macrorregionais e também sobre as filas de espera. Perguntou ainda sobre a sede para 58 

gestão desse serviço. Dr. Eduardo Elsade respondeu novamente, comentou que na sua 59 
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área não houve cortes financeiros e esclareceu as dúvidas. Larissa da Silva (FGSM) inicia 60 

sua fala também parabenizando Mariana Dambroz por sua passagem no CES/RS. Também 61 

aproveitou para tirar dúvidas sobre os leitos e finalizou exaltando a importância dos centros 62 

que tratam Doenças Mentais. Novamente, uma representante do DRE respondeu às 63 

questões relacionadas as internações e número de leitos. Alfredo Elenar Gonçalves 64 

(CUT/RS) iniciou questionando os 1600 novos leitos e a forma como surgiram. Comentou 65 

também sobre hidroxicloroquina e derivados que foram receitados durante a pandemia. Ao 66 

fim, elogiou a apresentação. Eduardo respondeu, comentou que alguns dos leitos 67 

realmente não estavam 100% habilitados para tal e de acordo com todas as normas, mas 68 

por conta da pandemia, se demonstrou necessário, mas comentou que muitos desses não 69 

devem continuar depois, explicando os 1600 leitos. Alice Faria (CRP) relatou sobre 70 

dificuldades de atendimento por parte do SAMU enquanto trabalhava em CAPS e perguntou 71 

sobre projetos para melhorar este processo. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) 72 

perguntou se o SAMU, durante a pandemia, não teria funcionado como válvula de escape. 73 

Perguntou também sobre os novos leitos explicados anteriormente. Eduardo respondeu 74 

aos conselheiros. Inara agradeceu as apresentações e o trabalho do DRE, iniciando o 75 

seguinte ponto de pauta, que trata sobre o Hospital Regional de Santa Maria – HRSM. Em 76 

seguida, Lieli Ceolin inicia uma apresentação em slides sobre o Hospital. Claudio Tasca 77 

(FRACAB) realizou elogios aos serviços que vem sendo realizados. Itamar Silva dos Santos 78 

(FETAPERGS) questionou sobre o contrato da empresa que tem relação com o Hospital 79 

Regional. Inara perguntou sobre o Instituto de Cardiologia que gerencia o Hospital e 80 

funcionários do mesmo. Em seguida, Elpídio iniciou sua fala comentando sobre algumas 81 

irregularidades encontrados durante e após a construção deste hospital e perguntou se 82 

essas irregularidades foram todas resolvidas. Então, Lisiane Fagundes, Diretora do DAHA, 83 

agradeceu a apresentação da equipe técnica e respondeu as questões levantadas pelos(as) 84 

conselheiros(as). Ana Costa (SES/RS) comento sobre o sistema de boletim que apresenta 85 

dados detalhados sobre casos de Covid-19 e também sobre a vacinação em diferentes 86 

regiões do Estado. Itamar iniciou solicitando testagem em massa e EPIs suf icientes no 87 

Estado, em vez do Sistema 3As, que “não serve para nada”. Comentou ainda que não 88 

houve nenhum movimento prático de luta contra o Covid-19 em todo o tempo de pandemia. 89 

A seguir, Ana Valls comentou sobre alguns dados apresentados que, segundo ela, não 90 

demonstram a verdadeira realidade. Paulo Antonio da C. Casa Nova (CRMV/RS), também 91 

comentou que com a falta de maior controle de aglomerações e falta de testagem, “a 92 

vacinação não vai dar conta”. Ainda perguntou sobre o uso da nova vacina da Janssen para 93 

crianças que estão retornando as aulas. Ana Costa esclareceu algumas das colocações, 94 



comentou não achar que “está tudo bem” como citado anteriormente e como ainda não foi 95 

liberada a vacinação de menores de idade. Falou ainda, sobre o trabalho incessante da 96 

SES/RS para diminuir estes dados negativos. Então, foi aberta na tela de apresentações a 97 

Ordem de Serviço nº04, que obrigaria os servidores públicos a voltarem ao trabalho 98 

presencial, mesmo que não vacinados. Mariana Dambroz, estagiária do CES/RS, realizou 99 

a leitura do documento. Inara Ruas interrompeu Mariana, pedindo desculpas, por já 100 

identificar erros no documento, que deveriam ser corrigidos antes de iniciar uma possível 101 

votação do mesmo. Lucia Diefenbach (SINDSEPE) e Ana Costa (SES/RS) discutiram 102 

alguns detalhes já apresentadas na Ordem de Serviço, dando a entender que mesmo 103 

aqueles que não foram vacinados voltariam ao trabalho presencial. Ato contínuo, Inara dá 104 

início aos assuntos gerais (04h05m40s). A seguir, Ana Maria Valls relata sobre o 2º 105 

Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética e sobre pesquisa realizada, que relaciona 106 

locais com acesso à internet 5G à um número maior de casos de Covid-19. Então, Claudio 107 

Tasca (FRACAB) inicia sua fala parabenizando Eduardo Elsade e sua equipe pelo trabalho 108 

desempenhado. Claudio ainda relatou sobre o êxito do tratamento bem realizado no 109 

município de Pelotas de 23 pacientes. Por fim, relatou também sobre a luta contra o Covid-110 

19 no seu município, São Borja. Finalizou repudiando a realização da Expointer num 111 

momento de pandemia. Luciane da Rosa, representando mais 180 de 70 municípios, 112 

denunciou a discriminação com professores de dança, por não terem permissão de se 113 

vacinarem como os outros professores, entendo assim um caso de discriminação a ser 114 

combatido. Em seguida, Fernanda Vicari, CMS de Canoas, relatou que as plenárias não 115 

vêm ocorrendo em seu município e outros problemas deste conselho. Ao fim da reunão, 116 

Inara agradeceu mais uma vez à Mariana Dambroz por sua última plenária como estagiária 117 

do CES/RS. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, 118 

após leitura e aprovação, será assinada pela presidente em exercício do Conselho Estadual 119 

de Saúde. Porto Alegre, 06 de maio de 2021. 120 

 
 

 
 
 
 

 
________________________ 

Inara Beatriz Amaral Ruas               
Vice-Presidente do CES/RS 

                                                                    
 
 

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/484936322574013

