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Aos oito dias do mês de agosto de 2018 reuniram-se na Sala dos Conselhos, situada na Avenida 

Nestor Frederico Henn, 1645, em Vera Cruz, para reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde tendo os seguintes conselheiros, conforme registro no livro de presenças: Diego da Silveira 

Moura e sua suplente Iris Lenz Ziani, André Maieski, Elisane Baierle Correa e sua suplente Cíntia 

Genehr, Raquel Braga, Leandro André Haas, Ana Paula Regert, Liseana Palma Flores, Janaina 

Cristina Ludtjohann da Cunha, Jorni Silvio Petry, Airton Romeu Mueller, Alfeu Hepp, Lígia Maria 

Rieck e Teresinha Fátima de Moura Machado e participaram ainda como ouvintes Cíntia Genehr do 

Hospital Vera Cruz e Maria Lenice Jaehn usuária. O conselheiro vice- presidente, André Maieski, 

saudou os presentes e solicitou um momento de reflexão e oração devido ao falecimento do 

conselheiro presidente Erich Schneider de Oliveira. Na sequencia, solicitou a conselheira suplente, 

Iris Lenz Ziani, realizar a leitura da ata nº 09. Iris fez a leitura da ata. Após lida, o vice- presidente 

colocou a ata em apreciação e a mesma foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 

Prosseguindo André, vice-presidente, colocou que não teria como assumir a presidência do CMS, 

sendo assim solicitou para ser realizada a eleição. Após várias manifestações dos conselheiros, 

relatando que seria difícil substituir o Erich, pois estava sempre presente a conselheira Ligia Maria 

Rieck aceitou ser presidente até completar o presente mandato. Todos os conselheiros aprovaram 

por unanimidade como presidente a conselheira Ligia Maria Rieck. Prosseguindo, aprovaram a 

alteração da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST de Vera Cruz/RS, ficando 

constituída por: Ligia Maria Rieck, titular e Cristian Wagner, suplente, representantes do CMS; 

Jorne Silvio Petry, titular e Janaina Cristina Ludtjohann da Cunha, suplente, representante do CMS; 

Daniela Elâne Roehrs Schneider, titular e Jordana Elena Martim, suplente, representante do 

órgão/gestor ligados à política de Saúde do Trabalhado; Airton Romeu Mueller, titular e  Luiz 

Henrique Dreyer, suplente, representante de entidades civis sem fins lucrativos organizadas no 

município, revogando a resolução nº22/2018. Na sequencia reformularam a Comissão de Finanças 

do CMS ficando constituída pelos conselheiros: Raquel Braga, Janaina Cristina Ludtjohann da 

Cunha, Lígia Maria Rieck, Elisane Baierle Correa e Teresinha Fátima de Moura Machado, 

revogando a resolução anterior. Prosseguindo, reformularam a Comissão de Normas ficando 

constituída pelos conselheiros Leandro André Haas, Diego Silveira Moura, André Maieski e Ana 

Paula Regert, revogando a resolução anterior. Os conselheiros aprovaram por unanimidade ambas 

as comissões. Aprovaram a indicação dos representantes do CMS para a Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização para cada Prestador Hospitalar, ficando assim constituída: 

Ligia Mari Rieck, como titular e Raquel Braga, como suplente, revogando a resolução anterior. Na 

sequencia, a CIST relata a reunião onde estavam presentes os representantes da prefeitura em 

relação a saúde do trabalhador dos servidores públicos, onde o município tem a empresa Ergos 

contratada e estão estudando a melhor forma de como proceder em trabalhar a questão. Os 

conselheiros ficaram surpresos que a mesma não tem um técnico responsável já que tem mais de 

quinhentos funcionários. Prosseguindo, André relata que no mês de julho no FMS houve o total de 

pagamentos de R$ 986.950,40 (novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e 

quarenta centavos). A análise do mês de julho ficará para a Comissão de Finanças analisar e trazer o 

parecer para a plenária. Prosseguindo foi lido o Ofício n°162182.2018, de 26 de julho de 2018, do 

Ministério Público do Trabalho, cujo assunto é sobre PA-PROMO 001395.2018.04.000/5 - 29º 

Ofício Geral da PRT-04ª Região/RS (16), onde solicitam que os conselheiros de saúde auxiliem na 

fiscalização, comunicando a este Ministério Público pelo e-mail gabriela.feldens@mpt.mp.br 

quando verificarem seu descumprimento conforme a  NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA de 

14 de abril de 2018. Após leitura e discussão sobre a plenária delibera para que a CIST fique 

responsável em acompanhar e verificar se as recomendações são cumpridas, ficando a Iris repassar 

a CIST a mesma. Na sequencia, foi visto quais os conselheiros que teriam interesse em fazer o 

Curso PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - EAD – CGU. Vários conselheiros manifestaram 

interesse, ficando definido a inscrição na seguinte sequencia: 1) Janaina Cristina.Luttjohann da 

Cunha, 2) Teresinha Fátima de Moura Machado, 3) Raquel Braga, 4) Elisane Baierle Correa, 5) Iris 

Lenz Ziani. Prosseguindo foi lido o convite para Audiência Pública do FÓRUM GAÚCHO DE 

COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, no dia 24 de agosto de 2018, com início às 

13 horas e 30 minutos, no Anfiteatro do curso de Direito, bloco 18, campus da UNISC, situado na 



Avenida Independência, nº 2293, Bairro Universitário, Santa Cruz do Sul-RS, onde Ligia Maria 

Rieck irá representar mais os demais conselheiros que tiverem disponibilidade. Também foi 

apresentado todos os e-mails recebidos do CES e repassados anteriormente aos conselheiros, 

ficando para a Comissão de Normas em estuda-los e apresentar ao plenário do CMS. Na sequencia, 

foi apresentado para apreciação o Plano de Aplicação do Programa Nota Fiscal Gaúcha – SÉRIE 54 

para a Aquisição de Equipamentos de Informática para Unidades Básicas de Saúde num montante 

de R$ 7.514,33 (sete mil, quinhentos e catorze reais e trinta e três centavos). Diego e Liseana 

explicaram que os equipamentos irão repor os que foram roubados. Após, sanadas os 

questionamentos foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes o Plano de Aplicação 

do Programa Nota Fiscal Gaúcha série 54. Os conselheiros sugeriram que deveria ser reforçado a 

segurança, ser colocado filmadoras, outra sugestão dada seria fazer seguro. A secretária disse que 

hoje não há dinheiro para fazer seguro contra roubo ou colocar guarda, o que seria o ideal. Diego, 

coloca que a demanda dos usuários é alta, cerca de 90% da população de Vera Cruz utiliza o SUS. 

Na sequencia, Diego apresenta o Plano de Aplicação de Capacitação para quinze servidores que 

compõem o grupo técnico das Práticas Integrativas e complementares em Shantala, num montante 

de R$2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais), provenientes dos recursos de oficinas terapêuticas. 

Após análise e sanadas todos os questionamentos os conselheiros aprovaram por unanimidade o 

presente Plano de Aplicação. Prosseguindo Cintia, convida os conselheiros para participarem da 

galinhada bingo no dia 31 de agosto em comemoração dos 21 anos do Hospital Vera Cruz, na 

Comunidade Evangélica. A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 12 de setembro, na 

Sala dos Conselhos. Sem mais nada a tratar a diretoria encerrou a reunião ordinária, e eu, Iris Lenz 

Ziani, conselheira suplente, lavro a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pelo 

presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 08 de agosto de 2018. 
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