
 
 
 

 
 
  
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 
 

ATA DA 15ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS 

 
 

No segundo dia do mês de setembro de 2021, às 13:30 o pleno do Conselho Estadual de 1 

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/358057145969749, 4 

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

Expedientes; 3.  Programa ASSISTIR; 4. Relato de Comissões; 5. Assuntos Gerais. 6 

Estiveram presentes neste décimo terceiro encontro ordinário: Titulares Inara Amaral Ruas 7 

(SERGS), Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Alfredo 8 

Elenar Rodrigues Gonçalves (CUT/RS), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS), Paulo 9 

Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), Ana Maria Rodrigues (COSEMS), Luciana Alvarez 10 

de Oliveira (CORSAN), Paulo Azeredo Filho (FAMURS), Flávia dos Santos Teixeira 11 

(SEDUC), Carolina Gyenes (SEPLAG), Péricles Stehmann Nunes (SES/RS), Terezinha 12 

Valduga Cardoso (SES/RS), Angie Klassmann (STAS),  Leila Ghizzoni (EMAATER), André 13 

Emílio Lagemann (FED STAS CASAS), Auber Fernando Alves (CREFITO), Brenda Natalie 14 

Girardi de Almeida (CRESS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Alice Ubatuba de 15 

Faria (CRP), Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS), Débora Raymundo Melecchi 16 

(SINDIFARS), Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), 17 

Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD), Maribel Costa Moreira (FETAG), Milton Domingues 18 

Brasil (FETAG), João de Deus Pawlak (FRACAB), José Claudio Maciel Tasca (FRACAB), 19 

Carlos Duarte (GAPA), Lucia Maria Diefenbach (SIDSEPE). Suplentes: Carla Pertille 20 

(SES/RS), Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB), Diego Espíndola (COSEMS), Carina Ribas 21 

Furstenau (SEPLAG), Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Anitamar Lencina (CUT/RS), 22 

Paula Rosana Fortunato (FETAG), Maria Conceição de Abreu (FGSM), Bóris Paulo Santos 23 

Júnior (FIERGS), César Antônio do Amaral (FRACAB). Inara Amaral Ruas inicia a 15ª 24 
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Plenária Ordinária do CES/RS informando sobre substituição da suplente Juliana Feliciati 25 

Hoffmann, da SEPLAG/RS, por Karina Ribas. Inara também informou a saída do jornalista 26 

Bruno Tavares Medeiros do CES/R/S, demonstrando tristeza por perder o prof issional, mas 27 

felicidade pelo mesmo em sua carreira. Agradeceu ao trabalho realizado ao Conselho, 28 

sempre com dedicação e competência. “O seu papel jamais será esquecido aqui, o 29 

Conselho sempre terá as portas abertas pra ti”, finalizou Inara. Em seguida, Inara anunciou 30 

votação da ata da 14ª Plenária Ordinária, a qual, foi aprovada com unanimidade, a votação 31 

foi aberta. Inara também anunciou votação da Moção de Repúdio nº08/2021, proposta pela 32 

Comissão IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Hepatites Virais. Carlos Alberto Duarte (GAPA) e 33 

Nelson Khalil (COMDEPA) lamentaram não terem mais tempo hábil para que outras 34 

comissões também participassem da elaboração desta Moção. A Moção foi aprovada da 35 

mesma forma. Ato contínuo, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre o 36 

Programa ASSISTIR, passando a palavra para Ana Costa (SES/RS) (26m30s). Então Ana 37 

Costa iniciou falando sobre os motivos que levaram ao desenvolvimento deste projeto. A 38 

seguir, Lisiane Fagundes (SES/RS) iniciou uma apresentação de slides do Programa 39 

ASSISTIR. Ana Costa complementou, finalizou e agradeceu. Inara Ruas também 40 

agradeceu a apresentação, enalteceu a quantidade de conselheiros presentes na reunião 41 

virtual e abriu para dúvidas e questionamentos dos(as) conselheiros(as). Nelson Khalil 42 

comentou sobre a diminuição dos valores de incentivo em todos os casos apresentados e 43 

em todos os comparativos. Ana Costa respondeu afirmando que muitos hospitais que não 44 

recebiam muito vão ter mais investimento. Apenas foram mostrados nos slides aqueles com 45 

as maiores diferenças. O conselheiro Itamar Santos da Silva (FETAPERGS) citou que a 46 

contratualização está em pauta por conta das representantes do Estado na reunião. Itamar 47 

também comentou que as duas trabalharam no governo anterior (gestão Sartori). Também 48 

questionou os critérios apresentados para a redistribuição de renda entre os hospitais. Ana 49 

Costa esclareceu que nenhuma das duas trabalhavam na gestão anterior do Estado. Ana 50 

se demonstrou feliz pela quantidade de participantes na reunião e recomendou a todos que 51 

puderem ler o Programa ASSISTIR, que o façam para poderem tirar suas dúvidas e para 52 

que haja discussão. Milton Brasil (FETAG) relatou sobre o ofício realizado pela FETAG/RS 53 

com os hospitais envolvidos no Programa ASSISTIR e reafirmou o posicionamento da 54 

mesma, para o melhor uso da verba e em defesa do SUS. Afirmou que muitos dos Hospitais 55 

não concordam com o "remanejo" de verba e questionou mais sobre os critérios 56 

apresentados. Lisiane Fagundes demonstrou novamente na tela de apresentações da 57 

reunião a tabela de dados para esclarecer as dúvidas apresentadas. Lisiane também 58 

comentou como todos os hospitais que não cumpriam determinadas metas tiveram um dos 59 
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incentivos financeiros retirados, o que não quer dizer que ele não possa voltar a recebê-lo, 60 

caso cumpra essas metas. Ana Costa complementou comentando que médias anuais 61 

também são levadas em consideração para essas decisões, por sensatez. André 62 

Lagemann (FED STAS CASAS) inicia reconhecendo que ajustes podem sim se demonstrar 63 

necessários e comentou sobre sua participação na elaboração do projeto. Diego Espíndola 64 

(COSEMS) comentou sobre alguns Hospitais que não ficam no centro do estado, que já 65 

não conseguem atender de forma adequada e questionou os planos para estes hospitais.  66 

Itamar Santos da Silva (FETAPERGS) iniciou sua fala comentando sobre os 12% que 67 

deveriam ser direcionados a saúde do Estado e não é cumprido. Itamar ainda disse 68 

compreender o posicionamento de Diego Espíndola e André Lagemann, "onde quem critica 69 

o governo perde dinheiro e quem o elogia fica mal com a população, por não responder as 70 

suas necessidades." Itamar questiona o funcionamento deste remanejo de verba, 71 

perguntando também se alguns hospitais maiores do estado têm "alguns milhões 72 

garantidos". Ana Costa inicia dizendo que poderia dar inúmeros exemplos de melhorias em 73 

hospitais do interior. Ana também defendeu Diego Espíndola e André Lagemann, criticando 74 

a "postura indelicada" do conselheiro Itamar. Finalizou esclarecendo que também gostaria 75 

que muitas das tabelas pudessem ser revistas para melhor atendimento à população. Na 76 

sequência, Lisiane Fagundes afirmou como o Programa ASSISTIR é uma forma de 77 

redistribuição de verba de forma transparente e funcional. Marcelo Farias, CMS de Arroio 78 

Grande, perguntou sobre alterações em seu município. Também perguntou sobre a 79 

situação da Região Sul do Estado e suas principais referências. Finalizou agradecendo aos 80 

serviços de Bruno Medeiros no CES/RS. Ana Costa respondeu especificamente sobre as 81 

principais cidades da Região Sul e argumentou como os motivos das alterações destes 82 

valores é mais importante do que "se aumentou ou reduziu". Karina Hamada Iamasaqui 83 

Züge (FCD) perguntou sobre os requisitos e formas dos hospitais se habilitarem a 84 

receberem mais investimento. Ana Costa explicou o processo de transição para o Programa 85 

ASSISTIR e seu funcionamento. Márcio Roberto, CMS de Roque Gonzales, demonstrou 86 

preocupação com os reajustes propostos pelo Programa e o impacto deste nos hospitais 87 

de sua região. Comentou sobre os problemas que já existem sem esse corte de incentivo 88 

financeiro e o que pode acontecer após o mesmo, exemplificando como o corte representa 89 

cerca de cinco folhas de pagamento de alguns hospitais. “É injusto e prejudica o usuário, 90 

na nossa visão”, finalizou Márcio. Lisiane Fagundes respondeu algumas dúvidas sobre os 91 

processos financeiros e esclareceu exemplificando como um hospital que tem cirurgião e 92 

anestesista 24 horas por dia não pode receber o mesmo que um que é apenas clínico. 93 

Então, a conselheira Ana Maria Valls (AGAPAN) iniciou afirmando que o projeto deveria ter 94 



sido apresentado antes de virar decreto. Apresentou vários questionamentos sobre o 95 

projeto, citando artigos do Decreto e da Portaria e ao final solicitou que as respostas fossem 96 

também respondidas por escrito ao CES/RS de maneira objetiva e direta. Também 97 

perguntou sobre os critérios escolhidos e utilizados para o remanejo da verba para os 98 

hospitais. Ana Costa comentou sobre a criação de Comissão de Fiscalização do projeto. 99 

Também falou sobre a nota técnica da vacinação, que trata sobre a dose de reforço. Lisiane 100 

respondeu as questões trazidas por Ana Costa, inclusive afirmando que algumas das 101 

respostas já estavam na apresentação realizada. Detalhou mais também sobre a escolha 102 

dos critérios para reorganização de verba dos hospitais. Ana Valls e Lisiane discutiram 103 

detalhes sobre a Comissão de Fiscalização. Ana Costa esclareceu as especificações desta 104 

Comissão. Ato contínuo, Inara informou problema no sistema de registro das votações do 105 

começo da Plenária. Sendo assim, as votações foram realizadas novamente de forma 106 

manual. Em seguida, Inara inicia o seguinte ponto de pauta, Assuntos Gerais (03h22m25s). 107 

Karina Hamada Iamasaqui Züge (FCD) lembrou a todos sobre o setembro verde, mês de 108 

conscientização das distrofias musculares e como o Centro Administrativo Fernando Ferrari 109 

– CAFF estará verde no dia 17/09, em comemoração. Itamar Silva dos Santos 110 

(FETAPERGS), “Quem exige respeito, tem que respeitar o SUS”, pronuncia encerrando o 111 

tema anterior. Itamar ainda falou sobre denúncias já enviadas para as comissões que 112 

devem ser analisadas e seguirem em debate nas reuniões. Marcelo Farias, CMS de Arroio 113 

Grande, expôs sua preocupação com o novo decreto do Estado, que flexibiliza questões 114 

sanitárias em estádios de futebol e festas. Inara também comentou sobre a flexibilização, 115 

afirmando que todos devem lembrar que o Covid-19 ainda não acabou. Helena falou sobre 116 

as cobranças que devem ser feitas para as pessoas se vacinarem, especialmente jovens. 117 

Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS) comentou sobre desinformação em relação a 118 

vacinação, em casos onde pessoas não estão podendo se vacinar em cidades diferentes 119 

de onde tomaram a primeira dose. Paulo também comentou sobre o projeto de privatização 120 

da CORSAN. Ana Maria Valls (AGAPAN) também comentou sobre o caso da CORSAN, 121 

falando em maior movimento das pessoas contra a privatização. Ana também relatou sobre 122 

a reunião ampliada da Comissão Permanente de Fiscalização em conjunto com as 123 

Comissões de Assistência Farmacêutica e IST/HIV/AIDS/Tuberculose e Hepatites Virais, 124 

para discussão da judicialização. José Claudio Maciel Tasca (FRACAB) complementou 125 

afirmando que o problema não é recente e a discussão deveria ser levada para plenárias. 126 

Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao lerem as atas encontrarão “hiperlinks”, em 127 

azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a transmissão na íntegra da plenária, que é 128 

realizada via Facebook. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a 129 
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presente ata que, após leitura e aprovação, será assinada pela presidente em exercício do 130 

Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 02 de setembro de 2021. 131 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
________________________ 

             Inara Beatriz Amaral Ruas 
Vice-Presidente do CES/RS 

                                                                
 


