
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
 

ATA 04/2019 

 

Aos treze dias do mês de março de 2019 reuniram-se na Sala dos Conselhos, situada na Avenida 

Nestor Frederico Henn, 1645, em Vera Cruz, para reunião ordinária e Assembleia de escolha dos 

membros representantes do Conselho Municipal de Saúde tendo os seguintes conselheiros (gestão 

2017-2019) titulares e suplentes, conforme registro no livro de presenças: Samia Nassere suplente 

de Liseana Palma Flores, Alfeu Hepp, Elisane Baierle Corrêa suplente de Geovana Machado, 

Sandro de Lima Schipper, Cristian Wagner, Ligia Maria Rieck, Fabiana Borowsky suplente de Ana 

Paula Regert, Janaina Cristina.Luttjohann da Cunha, Diego da Silveira Moura e sua suplente Iris 

Lenz Ziani, Leandro André Haas, Teresinha Fátima de Moura Machado e Raquel Braga. E 

estiveram presentes e Daniela Roerhs Schneider e Caroline Setti, enfermeira da Secretaria 

Municipal de Saúde, Andreia Siqueira, Farmacêutica, Lucilei Micheli Adam, Adriana Tews, Andreia 

Maria Kunzler e Nadir Bernadete Paludo, Agentes de Saúde, Douglas Vinicius Stumm e Lovane 

Martin Stumm, da Congregação Evangélica Luterana Trindade e Sonia Butzke, da Pastoral Sociais 

da Comunidade Católica Santa Tereza. A presidente Ligia saudou os presentes e solicitou a leitura 

das atas. Foram lidas as atas nº 01/2019, 02/2019 e 03/2019. Após de lidas foram colocadas em 

votação. As mesmas foram aprovadas com as seguintes correções na ata nº01/2019: - na nota fiscal 

série 54 onde consta “R$ 7.5414,33” deve ser “R$7.514,33”; - na linha onde esta escrito “um 

milhão, trezentos e quarenta e dois e novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos” 

deve constar “um milhão, trezentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e 

sessenta e seis centavos”; - onde consta “Farmácia Popular” deve constar “Farmácia Municipal”. 

Todas as três atas foram aprovadas por unanimidades pelos conselheiros. Prosseguindo, a presidente 

iniciou a assembleia de escolha dos membros representantes conforme o EDITAL CMS Nº 

001/2019 DE CHAMAMENTO PÚBLICO para participarem do CMS no período de 17 de março 

de 2019 até 17 de março de 2021. Solicitou que os representantes se apresentassem. Os 02 (dois) 

representantes dos prestadores dos prestadores de serviços de saúde filantrópicos conveniados ao 

SUS ou privados contratados pelo SUS, presentes e eleitos entre eles foram: GEOVANA 

MACHADO, como titular e sua suplente Elisane Baierle Correa representando a Fundação de 

Saúde Dr. Jacob Blesz (HVC) e RAQUEL BRAGA, como titular e sua suplente Ana Paula Stumm, 

representando a Clínica Braga. Os (04) quatro profissionais da saúde representantes de entidades 

das categorias de profissionais de saúde ou profissionais presentes e eleitos entre eles foram: 

Caroline Setti, como titular e sem suplência, Enfermeira do ESF de Linha Henrique D’Ávila; 

Lucilei Micheli Adam, titular e tendo como suplente Adriana Tews, Agentes de Saúde, Andreia 

Maria Kunzler, titular e tendo como suplente, Nadir Bernadete Paludo, Agente de Saúde e Andreia 

Siqueira, como titular e sem suplência, Farmacêutica. Os 8 (oito) representantes de usuários de 

entidades, associações e/ou conselhos comunitários, sindicatos, entidades patronais, associações de 

portadores de deficiências e/ou patologias e outras entidades da sociedade civil organizada, se 

elegeram entre si, ficando assim compostos: Douglas Vinicius Stumm, titular e sua suplente, 

Lovane Martin Stumm, da Congregação Evangélica Luterana Trindade; Cristian Wagner, titular e 

sua suplente, Bernadete  Maria Frantz, do STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Alfeu Hepp, 
titular e sua suplente, Luciano Bublitz, da ACISA; Leandro André Haas, titular e sua suplente, Ivan 

Armando Marx, do Rotary Club Vear Cruz; Sonia Butzke, titular e sua suplente, Márcia Ivete 

Emmel Paz, da Pastoral Sociais da Comunidade Católica Santa Tereza; Teresinha Fátima de Moura 

Machado, titular e sua suplente, Ivan da Rosa Machado, do Grupo da saúde do trabalhador; Sandro 

de Lima Schipper, titular e sua suplente, Aline Kessler, da Associação de Moradores Arco-íris, 

ficando uma vaga ainda aberta dos usuários. Também foi informado por Diego que os atuais da 

gestão permanecerão. Os eleitos para o biênio 2019-2021,foram convidados a permanecerem e 

participarem. Prosseguindo, Ligia solicita a enfermeira Daniela apresentar aos CMS as atualizações 

realizadas no Plano Municipal de Saúde- PMS. Daniela apresenta o que foi alterado e ou 

modificado na 1ª revisão do PMS. O mesmo já havia sido discutido anteriormente bem como 



enviado por e-mail para que todos pudessem contribuir. Após a apresentação da 1ª revisão do PMS, 

os conselheiros aprovam por unanimidade o Plano Municipal de Saúde. Na sequencia, Daniela 

apresenta o Relatório de Gestão Anual – 2018. Após a apresentação e sanadas todos os 

questionamentos o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na 

sequencia, Ligia apresenta o Plano reencaminhado, referente o Plano de Aplicação - Programa 

Solidariedade da Série/Etapa 053, da Fundação de Saúde Dr. Jacob Blesz, num montante de R$ 

5.932,29 (cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), para a aquisição de 

medicamentos e materiais hospitalares e serviços terceiros, com a previsão de execução de 

novembro de 2018 a maio de 2019. Após a análise, os conselheiros estranham que o anterior era da 

série 55. A presidente coloca em votação o Plano de Aplicação - Programa Solidariedade da 

Série/Etapa 053, da Fundação de Saúde Dr. Jacob Blesz e o mesmo é aprovado por unanimidade 

pelos conselheiros presentes. Prosseguindo é apresentado o Plano de Aplicação - Programa 

Solidariedade da Série/Etapa 055, da Secretaria Municipal de Saúde, num montante de R$ 5.269,11 

(cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos), para a aquisição de aparelhos de ar 

condicionado para as unidades básicas de sáude. Após a análise, os conselheiros presentes aprovam 

por unanimidade. Em seguida, é apresentado o Plano de Aplicação - Programa Solidariedade da 

Série/Etapa 056, da Secretaria Municipal de Saúde, num montante de R$ 5.473,68 (cinco mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), para a aquisição de equipamentos de 

informática, equipamentos energéticos e aparelhos de ar condicionado para unidades básicas de 

saúde. Após a análise, os conselheiros presentes aprovam por unanimidade o presente plano de 

aplicação. Na sequencia Caroline e Janaina apresentaram para a apreciação o Plano de Aplicação da 

Unidade de Saúde ESF de Linha Henrique D’Ávila, o mesmo está previsto num montante de 

R$112.826,71(cento e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos). O referente 

Plano é para a aquisição de equipamentos, aparelhos, utensílios e mobiliário para a unidade. O 

mesmo Plano após aprovado será encaminhado para buscar recursos externos(estaduais ou federais) 

para a execução do mesmo e assim melhorar a organização da unidade básica de saúde do ESF 

Linha Henrique D’Avila. Após sanadas todos os questionamentos o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo a presidente Ligia, relata que na Comissão da CIST, a enfermeira 

Daniela representante da gestão, colocou que não vê sentido a CIST elaborar o Plano Municipal da 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, porque entende que o mesmo está inserido no Plano 

Municipal de Saúde. Ligia solicita o aval dos conselheiros. Os mesmos estão de acordo que o 

mesmo não seja elaborado, que conforme a Daniela, o mesmo está dentro do PMS. Os conselheiros 

questionam como está o andamento da questão da segurança do trabalhador dos funcionários 

municipais. Ligia explica que no presente momento a Comissão irá se reunir com o NASF para 

planejar ações e na reunião de maio solicitará a presença do município para relatar o andamento da 

questão. Ligia, apresenta a relação de pagamentos do FMS onde houve o total de pagamentos 

liquidados no mês de fevereiro de R$ 961.027,01(novecentos e sessenta e um mil, e vinte e sete 

reais e um centavo). Prosseguindo, os conselheiros discutiram e acertaram detalhes na organização 

VI Conferência Municipal de Saúde para o dia 27 de março de 2019.  Iris agradece a Ligia e aos 

conselheiros que estão deixando o Conselho. Ligia se despede desejando uma boa gestão para os 

novos que estão assumindo e os que permanecerão. Iris coloca que os novos deverão se reunir de 

preferencia na segunda-feira para eleger a diretoria, já que temos a Conferencia no dia 27 de março. 

Após várias colocações e sugestões os conselheiros eleitos se reunirão para a eleição da diretoria e 
indicar a representação para a Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész. Sem mais nada a tratar a 

presidente encerrou a reunião ordinária, e eu, Iris Lenz Ziani, conselheira suplente e da Sala dos 

Conselhos, lavrei a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 13 de março de 2019. 
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