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Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020 reuniram-se na Câmara de Vereadores, situada na 

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

Saúde tendo a presença dos seguintes conselheiros titulares e suplentes, conforme registro no livro 

de presenças: Diego da Silveira Moura, Elisane Baierle Correa suplente de Douglas Vinicius 

Stumm, Liseana Palma Flores, Nemora Tais Jost suplente de Andreia de Fátima Siqueira, Lucilei 

Micheli Adam, Andreia Maria Kunzler, Bernadete Maria Frantz suplente de Cristian Wagner, Alfeu 

Hepp, Raquel Braga, Ivan Armando Marx suplente de Leandro André Haas, Teresinha Fátima de 

Moura Machado  e Ligia Maria Rieck. Esteve presente, Clair Tornquist da Fundação de Saúde Dr. 

Jacob Blész. A vice-presidente inicia a reunião saudando os presentes, apresenta a pauta dizendo 

que a prestação de contas da Nota Fiscal Gaúcha da Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész ficará para 

a próxima reunião, o assunto será a apresentação do RDQA do 3º quadrimestre e assuntos diversos. 

Na sequencia, colocou em apreciação as atas de número 01/2020 e 02/2020. As atas são aprovadas 

por unanimidade pelos conselheiros presentes com direito a voto. Posteriormente, a vice-presidente 

solicita para que Diego apresente o RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior do 3º 

Quadrimestre de 2019 em saúde. Diego apresenta o relatório e sana todos os questionamentos 

realizados. A Vice-presidente coloca o RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior do 3º 

Quadrimestre de 2019 em saúde em votação e é aprovado por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Alfeu pede a palavra e a vice-presidente o concede, ele conta que foi muito bem atendido 

no HVC quando precisou, inclusive era em um horário de troca de plantão e nem por isso foi mal 

atendido, que o atendimento foi excepcional e que os funcionários foram atenciosos, ele ressalta que 

é importante elogiar quando algo está bom, principalmente o HVC que sofre constantes críticas, 

mas que vem melhorando notavelmente. Diego lembra que na próxima reunião teremos a eleição da 

mesa diretora do CMS. Alfeu questiona se também haverá dos representantes. É esclarecido que 

também terá a eleição para completar o mandato da representação de usuários que abriu vacância 

devido a saída dos representantes e da entidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil 

Congregação “Trindade” de Vila Progresso, o qual já foi publicado o Edital de chamamento 

Público. Na sequencia, Clair, representante da Fundação Dr. Jacob Blész, solicita que gostaria de 

reapresentar um novo Plano de Trabalho que foi tratado na reunião anterior do CMS, colocando que 

o apresentado anteriormente deveria ser substituído pelo que apresentará. Clair explica todo o 

processo das trocas da administração do hospital Vera Cruz, como todos estão cientes pelos meios 

divulgados das dificuldades financeiras e atualmente junto com a administração municipal 

buscando regularizar as contas do hospital com auxilio financeiro da Secretaria Municipal de Saúde. 

Prosseguindo, Clair traz para apresentação o Plano de Trabalho da Fundação de Saúde Dr. Jacob 

Blész, e realiza a leitura da Identificação do Objeto/Ação, a justificativa da proposição, o 

cronograma de execução, o plano de aplicação e o cronograma de desembolso, que diz o seguinte: 

“O presente plano de trabalho tem por objeto o repasse de valores, a título de subvenção, a serem 

aplicados no pagamento de despesas com serviços médicos, aquisição de alimentos para os 

pacientes, materiais e serviços indispensáveis ao funcionamento da entidade, visando o 
estabelecimento de ações conjuntas com a finalidade de promover e implementar os serviços de 

atendimento à saúde da comunidade local, através do atendimento ambulatorial/hospitalar, nos 

serviços prestados através do SUS, sempre visando o bem estar social da população. Além disso, 

será utilizado para aquisição de medicamentos para os pacientes, produtos de limpeza para equipe 

de higienização do ambiente hospitalar, além de materiais para aquisição e instalação de 

equipamentos e do cabeamento de rede de internet no ambiente do segundo bloco cirúrgico para 

conquista da Urologia. Ainda, visa-se realizar contratação de serviços terceirizados em atividades 

meio, de forma a desonerar a folha de pagamento. Por fim, regularizar pendências junto à empresa 

Rio Grande Energia (RGE Sul) para habilitação junto ao Programa RGE nos Hospitais para 

instalação de Placas Solares”. Na sequência ela comenta sobre o mesmo e explica detalhadamente o 



intuito de cada ação constada, diz também que está propondo-se um repasse único de R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) em março, justamente para pagar contas que ficaram pendentes. Ela 

salienta que falta participação da comunidade, que grupos poderiam se mobilizar em arrecadar 

fundos para investir em algo no HVC, e usou como exemplo as venezianas que faz falta ter no 

segundo bloco para melhor atender seus pacientes e devidos acompanhantes. Ivan diz que por vezes 

é falta de interação com a comunidade, e diz que seria preciso uma reunião que abrangesse grande 

parte da população para salientar desses fatos e explicar as necessidades e maneiras de poder ajudar. 

Clair fala que o programa da RGE poderia ajudar muito o HVC, pois instalando as placas solares 

não precisaria pagar este valor alto de energia elétrica que o HVC paga atualmente, mas para 

participar e ser contemplado o Hospital precisaria estar com suas faturas de energia elétrica, em dia 

pelo menos, pois provavelmente o Hospital contemplado será o que não têm pendências com a 

RGE. Prosseguindo, o Plano de Trabalho é colocado em apreciação. O mesmo foi aprovado por 

unanimidade pelos presentes. Por fim, Fátima usa como exemplo a Casa do Artesão, que estava 

precisando realizar um reforma, mas que não possuía verba, então foram em busca de pequenos 

empresários que pudessem ajudar e foi um sucesso, porque o município, mais especificamente a 

Secretaria de Obras juntamente a ajuda desses pequenos empresários, a reforma está acontecendo. 

Sem mais nada a tratar é encerrada a reunião, lavrou-se a presente ata que após aprovada será 

assinada pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 12 de fevereiro de 2020. 
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