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ATA DE REUNIÃO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, EM 28-02-
2023.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dez horas e um minuto, conforme
Resolução nº 0589/22, reuniu-se, através de videoconferência pela plataforma Zoom (h�ps://zoom.us/),
a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre, com a presença dos
vereadores José Freitas, Cláudia Araújo, Aldacir Oliboni, Lourdes Sprenger, Mônica Leal e Psicóloga Tanise
Sabino.  Constatada a existência de quórum o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e, de
imediato, foi aprovada a Ata da reunião (ordinária) anterior, tendo sido dispensada a leitura da mesma.
De imediato, foram DISTRIBUÍDOS, para Parecer, os seguintes processos: à vereadora Mônica Leal, o
Projeto de Lei do Legisla�vo nº 079/21 (Processo nº 0224/21) e, ao vereador Aldacir Oliboni, o Projeto de
Lei do Legisla�vo nº 318/21 (Processo nº 0775/21). Acrescenta-se, ainda, que foram LIDOS, DISCUTIDOS E
APROVADOS, de acordo com os §§ 4º e 5º do art. 42 do Regimento, no dia dezessete de fevereiro do
corrente, os seguintes Pareceres: nº 002/23 (Processo de Lei Complementar do Legisla�vo nº 013/22 –
Processo nº 0361/22), de autoria do vereador Aldacir Oliboni; nº 003/23 (Processo de Lei Complementar
do Execu�vo nº 020/22 – Processo nº 0847/22), de autoria da vereadora Mônica Leal; nº 006/23
(Processo de Lei do Legisla�vo nº 330/22 – Processo nº 0653/22) e nº 005/23 (Processo de Lei do
Legisla�vo nº 067/22 – Processo nº 0131/22), de autoria da vereadora Cláudia Araújo; nº 004/23
(Processo de Lei do Legisla�vo nº 095/22 – Processo nº 0179/22) e nº 008/23 (Processo de Lei do
Legisla�vo nº 098/22 – Processo nº 0189/22), de autoria do vereador José Freitas; e, nº 001/23 (Processo
de Lei do Legisla�vo nº 152/22 – Processo nº 0293/22) e nº 007/23 (Processo de Lei Complementar do
Legisla�vo nº 004/22 – Processo nº 0102/22), de autoria da vereadora Psicóloga Tanise Sabino. E, no dia
vinte e três de fevereiro do corrente, o seguinte Parecer: nº 009/23 (Processo de Lei do Legisla�vo nº
066/22 – Processo nº 0129/22), de autoria da vereadora Lourdes Sprenger. Dando prosseguimento, o
senhor Presidente comunicou que a pauta desta Reunião seria des�nada à “Audiência Pública para
apresentação, por parte da SMS, do Relatório de Gestão de Saúde do 3º quadrimestre de 2022”, e, de
imediato, destacou a presença dos senhores Mauro Sparta, secretário Municipal de Saúde (SMS);
Fernanda Fernandes, diretora adjunta da Vigilância em Saúde da SMS; Pedro Santos Coelho de Souza,
diretor do Fundo Municipal de Saúde; Caroline Schirmer, diretora da Atenção Primária à Saúde da SMS;
Denise Tessler Soltof, coordenadora da Central de Regulação de Leitos da SMS; Cris�ane Borsa�o Stracke,
coordenadora da Coordenação de atenção à saúde mental da SMS; Cincinato Fernandes Neto, diretor-
geral do Hospital Materno-Infan�l Presidente Vargas (HMIPV); Ta�ana Razollini Breyer, diretora-geral do
Hospital Pronto Socorro (HPS); Kelma Nunes Soares, diretora da Assessoria de Planejamento,
Monitoramento e Avaliação (Assepla); Neemias Oliveira de Freitas, diretor de comunicação social da SMS;
Alessandra Saldanha, coordenadora da Regulação Ambulatorial da SMS; Fúlvio Reichert Scheeren,
assessor técnico da Coordenação Municipal de Urgências da SMS e demais nomes registrados na lista de
presenças. A seguir, o senhor Presidente, o vereador José Freitas, leu o edital da presente Audiência que
foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, em jornal de grande circulação e no site deste Legisla�vo,
em atendimento ao princípio da publicidade requerida na legislação vigente. A seguir, efetuou
considerações diversas sobre a pauta, explicou a sistemá�ca de apresentação do relatório de gestão e, na
sequência, solicitou à SMS, o envio de planilha aos vereadores com os valores efe�vamente aplicados na
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saúde e que foram des�nados através de emendas parlamentares municipais no ano de dois mil e vinte e
dois. Em prosseguimento, o senhor Presidente concedeu a palavra aos presentes para suas
manifestações. O senhor Mauro Sparta conduziu a apresentação do relatório de gestão, destacando,
inicialmente, a atenção especial por parte das equipes da SMS aos casos de contágio pelo vírus
Monkeypox (popularmente conhecido como Varíola dos Macacos), enfa�zando ter havido no ano
passado a no�ficação de novecentos e quarenta e quatro casos suspeitos e cento e oitenta e oito
confirmações. Após, comentou sobre a ampliação da cobertura vacinal e a proximidade da nova
campanha de imunização bivalente contra a Covid-19 des�nada às pessoas que se encontram com o
esquema vacinal atualizado. Destacou, ainda, o combate ao escorpião amarelo, com a captura de mais de
quatrocentos insetos e a ocorrência de apenas um acidente no�ficado; as ações intersetoriais ambientais
e educa�vas permanentes para o controle vetorial da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya e efetuou
comentários sobre a rede de serviços do Município especificadas no sistema GeoSaúde. Em
prosseguimento, destacou os serviços ofertados pelas cento e trinta e três unidade de saúde de atenção
primária e as a�vidades desenvolvidas pelas diversas equipes de saúde para populações específicas da
cidade, bem como o funcionamento das dezenove unidades com horário ampliado. Após, comentou
sobre as ações para obtenção da meta do Plano Municipal de Saúde voltados à ampliação do horário de
funcionamento de trinta e quatro unidades, em conformidade com as diretrizes do Programa Saúde na
Hora. Na sequência, abordou, ainda, os seguintes tópicos: Indicadores ProMeta; Financiamento SUS, nível
de disponibilidade dos recursos federais e estaduais, alertando que o índice de suficiência monetária se
encontra no menor patamar para o final de um terceiro quadrimestre da série histórica considerada,
havendo, também, con�nua redução da disponibilidade ao logo do exercício. Destacou, também, que a
força de trabalho conta com aproximadamente quatro mil trabalhadores efe�vos e dois mil
contratualizados, ressaltando que a cobertura populacional atual é de sessenta e sete por cento, estando
em patamar superior ao idealmente es�mado pela estratégia da saúde da família que é de sessenta e
cinco por cento da população. Entre diversos outros tópicos, também destacou o trabalho realizado pelas
duzentas e vinte e uma equipes de cobertura bucal; a ampliação das obras construídas em comparação
ao exercício anterior; a aquisição de novos equipamentos para exames diversos no HMIPV e
compressores torácicos automá�cos para as equipes do SAMU. Por fim, destacou a ampliação do
fornecimento das consultas especializadas e exames complementares; o aumento do atendimento em
saúde mental nos pronto-atendimentos IAPI e PACS; o percentual de sessenta por cento de internações
hospitalares de moradores da Capital em contraposição a quarenta por cento pacientes oriundos do
interior do estado e de outras unidades federa�vas; as a�vidades desenvolvidas pela atenção domiciliar
Programa Melhor em Casa, entre diversas outras ações realizadas no úl�mo quadrimestre do exercício
anterior. Ao término do encontro, respondeu, ainda, as diversas indagações técnicas e demandas
apresentadas pelos vereadores presentes no encontro, destacando a expecta�va de assinatura de
contrato, ainda na data de hoje, para a reabertura com a maior brevidade do setor de emergência SUS no
Hospital São Lucas da PUC. A senhora Fernanda Fernandes apresentou informações complementares
sobre a cobertura vacinal realizada o quadrimestre anterior e as próximas edições que serão
desenvolvidas no corrente ano, em especial, a aplicação da quinta dose contra a Covid-19; A senhora
Caroline Schirmer comentou sobre as ações realizadas pelas equipes de cobertura da Atenção Primária;
as obras concluídas em diversas unidades de saúde e a reforma realizada no auditório da sede da SMS; as
a�vidades de assistência farmacêu�ca e as ações voltadas para detecção precoce do câncer de útero,
apontando maior fila de espera para realização de exames de mamografia e cito patológicos con�dos no
programa Saúde da Mulher, além de diversas outras a�vidades desenvolvidas sob responsabilidade da
área da Atenção Primária da Capital. A senhora Denise Tessler Soltof comentou sobre a oferta de exames
e a fila de espera que estão sob supervisão da gerência da Central de Regulação de Leitos da SMS. A
senhora Cris�ane Borsa�o Stracke destacou a ampliação de consultas em grupo na especialidade de
saúde mental visando atenuar a demanda existente e as ações voltadas ao público infan�l em função do
aumento de casos para essa faixa etária após a pandemia. Enfa�zou, ainda, a redução do déficit de
recursos humanos decorrente da contratação de novos profissionais e a aquisição de dois automóveis
através de recursos ob�dos por emendas parlamentares para realização do matriciamento de consultas.
Por fim, destacou a expansão dos atendimentos e internações nos CAPS e comentou sobre o ajuste do
fluxo de trabalho desenvolvido em sua coordenadoria e des�nado à qualificação do atendimento
psicológico na rede pública da Capital. O senhor Cincinato Fernandes Neto comentou sobre o aumento
das internações no HMIPV pela desa�vação da ala SUS do Hospital São Lucas da PUC e a maior demanda
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por consultas ginecológicas, gestão de alto risco e exames de imagem com elevado grau de excelência de
atendimento disponibilizado naquela unidade hospitalar. A senhora Ta�ana Razollini Breyer comentou
sobre aumento da taxa de internações e cirurgias realizadas no HPS nos úl�mos meses, mas apontou a
redução do tempo médio de permanência dos pacientes em função do aprimoramento da gestão de
leitos que consegue abreviar o tempo médio de permanência hospitalar. A senhora Kelma Nunes Soares
enfa�zou o elevado percentual de noventa e dois por cento de respostas fornecidas à população através
das equipes da Ouvidoria da SMS. O senhor Neemias Oliveira de Freitas destacou os reflexos posi�vos da
atuação dos meios de comunicação da SMS e destacou que a secretaria municipal de saúde permanece
no topo de engajamentos em mídias socias no país. A senhora Alessandra Saldanha considerou que o
crescimento das filas de alta complexidade se deve à migração de pacientes oriundos do interior,
ocasionando represamento em várias especialidades, em especial na área oncológica; destacou a
demanda reprimida em exames de ressonância, trato uterino e exames de biópsias em grau terciário
mais acentuado. Por fim, apontou a necessidade de estreitamento de cooperação e atuação na rede
municipal entre as áreas de regulação ambulatorial e atenção primária visando aprimorar a revisão de
prioridades aos quadros evolu�vos de enfermidades que necessitam de alta complexidade. O senhor
Fúlvio Reichert Scheeren reiterou a expansão da demanda por atendimento em saúde mental pós
pandemia através do Samu; comentou sobre as a�vidades do Samu Psiquiátrico de Brasília, com
perspec�va de implantação de modelo similar em Porto Alegre e destacou o papel da Coordenação
Municipal de Urgências na adoção de protocolos apropriados ao atendimento rápido e qualificado para
situações complexas. O vereador Aldacir Oliboni indagou sobre o início do calendário vacinação para
aplicação da quinta dose contra a Covid-19; defendeu a nomeação de novos servidores para suprir o
 déficit de atendimento das equipes de saúde da família e atuação proa�va na prevenção de doenças nas
comunidades; solicitou esclarecimentos sobre as UBS com horário ampliado entre dezenove e vinte e
duas horas; indagou sobre medidas efe�vas para redução de filas de cirurgias u�lizando os novos
recursos financeiros des�nados aos municípios através do governo federal e cobrou ações sobre as
reformas des�nadas ao PACS através de recursos disponibilizados no ano passado através de emendas
parlamentares municipais. Por fim, comentou sobre as necessidades do HPS, em especial a aquisição de
um novo tomógrafo, autoclave e adequação do sistema de ar condicionado da UTI daquela unidade
hospitalar, conforme relatos apontados em recente reunião ordinária realizada na Cosmam. Indagou,
ainda, sobre as providências da administração municipal para o retorno do atendimento SUS no Hospital
São Lucas da PUC. A vereadora Cláudia Araújo defendeu a nomeação imediata dos nove concursados
remanescentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e Endemias (ACS/ACE) antes do término de
validade do atual concurso; cobrou ações efe�vas para redução da demanda por biópsias em oncologia
que provoca fila de espera de mais de quatro meses, com graves danos à saúde e solicitou providências
para alteração do grau de risco nos casos de agravamento súbito do quadro de saúde desses pacientes;
cobrou explicações sobre o conserto do sistema de ar condicionado da UTI do terceiro andar do HPS;
indagou sobre previsão de novos mu�rões de cirurgia em traumatologia diante da enorme fila de espera;
adequação da composição das equipes de saúde da família, novo edital, terceirização e os mo�vos para a
alteração dos locais desses trabalhadores que já estavam habituados a atuar em suas comunidades de
origem; situação de atendimento dos CAPS; providências para redução do tempo de espera por exames
de ressonância e tomografia, além de priorização aos pacientes com quadro oncológico agravado em
função do avanço da doença. A vereadora Mônica Leal mostrou-se orgulhosa pela atuação do secretário
Sparta à frente da SMS, destacando o reconhecimento de eventuais limitações de gestão, mas sempre
cobrando resultados efe�vos das diversas diretorias da pasta da saúde. Por fim, sugeriu ao vereador
Oliboni verificar ele próprio junto à Assembleia Legisla�va e ao governo Eduardo Leite o real montante de
verbas federais que serão des�nadas à Capital gaúcha para qualificação dos serviços e redução da
histórica superlotação das emergências, traduzindo, dessa forma, em ganhos reais ganhos para o sistema
público de saúde do Município. E, a vereadora Psicóloga Tanise Sabino também parabenizou o secretário
Sparta pela apresentação do relatório de gestão que nesta oportunidade trouxe informações mais diretas
e obje�vas em relação às edições anteriores, mas considerou ser insuficiente o detalhamento das ações
promovidas na área de saúde mental detalhadas no presente documento. Por fim, alertou para o
patamar de treze por cento de buscas por atendimento do Samu em saúde mental; indagou sobre a data
marcada para inauguração do novo Centro de Au�smo da rede municipal e mostrou preocupação sobre
as condições atuais das equipes e dos locais de atendimento CAPS na rede pública da Capital. Destaca-se
que, além dos convidados presentes registrados nesta Ata, pronunciaram-se, também, na presente
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audiência pública os vereadores José Freitas, Cláudia Araújo, Aldacir Oliboni, Mônica Leal e a Psicóloga
Tanise Sabino. Registra-se que o inteiro teor dos debates, após transcrição, fará parte integrante desta
Ata, bem como a apresentação do presente relatório de gestão e a lista de presenças desta Reunião
gerada automa�camente pelo Zoom. Às doze horas e oito minutos, nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente declarou encerrada esta Reunião. Do que foi lavrada a presente ata, que, após lida e
aprovada, será assinada eletronicamente pelo senhor Presidente, vereador José Freitas.

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
02/03/2023, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0508779 e o código CRC 192D55A7.

Referência: Processo nº 009.00015/2022-93 SEI nº 0508779

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

