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ATA 08/2017 
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2017 reuniram-se na Sala de Reuniões do Espaço Mamãe 

Criança, situada na Rua Júlio Wild nº 28, em Vera Cruz, para reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Saúde tendo os seguintes conselheiros conforme registro no livro de presenças: Ana 

Paula Regert, Gilson Carlos Jaeger, Daniela Schneider, Eliana Maria Giehl, Danilo Gusson suplente 

de Leandro André Haas, Nelcinda Kern suplente de Janaina Cristina Luttjohann da Cunha, Raquel 

Braga suplente de Daniel Sehnem, Geraldo Back suplente de Cristian Wagner, Airton Romeu 

Mueller, André Maieski, Ligia Maria Rieck, Erich Schneider de Oliveira, Sandro de Lima Schipper. 

O conselheiro presidente, Erich Schneider de Oliveira, saudou os presentes, apresentou a pauta e 

logo passou para a secretária, Ana Paula Regert, para realizar a leitura das atas de número 6 e 7, 

ambas foram aprovadas por unanimidade, sendo que na do dia dez de maio onde consta o município 

gasta além do que é previsto na cidade, solicitando a retificação para: o município gasta além do 

que é estabelecido por lei e a retificação no que diz respeito ao projeto referente ao CAPSIA, sendo que 
na ata consta que ele será regional, retificando para que o CAPSIA seja microrregional. Iniciou-se a 
discussão da pauta. Avaliação da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Vera Cruz. A 
conselheira Daniela ressalva que na 1º Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Vera Cruz, 
ocorrida no dia 16 de Maio de 2017, sentiu a falta do representante da Fundação de Saúde Dr. Jacob Balés, 
a qual era responsável pelo Eixo I que foi debatido nesta conferência e por qual a fundação era 
responsável. O Conselheiro presidente Erich procede a reunião, apresentando os documentos referentes à 
solicitação da Fundação de Saúde Dr. Jacob Biles de atestado de pleno regular funcionamento do Hospital 
de Vera Cruz. Erich apresenta os documentos e relata que referente as dúvidas, ele juntamente com a 
Comissão de Normas e Legislação do Conselho Municipal de Saúde, compostos por: Leandro André Haas, 
Erich Schneider de Oliveira, André Maieski e Ana Paula Regert, estiveram com Marcos Bird, Assessor 
Jurídico do município, para tirar dúvidas, o qual avaliou e explicou que o conselho estava apto a deliberar 
este atestado, sem prejuízos futuros aos conselheiros e o que o CMS deve considerar é se o hospital esta 
atendendo pessoas. Os documentos entregues pela Fundação Dr. Jacob Blész foram: Oficio de solicitação 
de Atestado de Pleno e Regular Funcionamento; Modelo de atestado; Pagamento da taxa de fiscalização do 
alvará de licença do município; Alvará de licença da divisão de vigilância sanitária com validade até 
22/12/2017; certidão negativa nº351/2017 validade de 27/07/2017; Certidão de situação fiscal 
nº0010703035 com validade até dia 25/06/2017; certificado de regularidade do FGTS – CRF valido até 
26/05/2017; Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida 
ativa da união valida até dia 08/07/2017; certidão negativa de débitos trabalhistas com validade 
27/06/2017; certidão de serviços e chefias valido até 20/02/2018; certidão de regularidade do CRF, válido 
até 31/03/2018; certidão de responsabilidade técnica válida até 14/09/2017; certidão de cadastro válida 
até dia 07/07/2017; responsabilidade ambiental válida até janeiro de 2018; Relatório de atividades ano de 
2016; Balanço patrimonial; Estatuto da Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész; ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 24/03/2017. Por unanimidade os conselheiros presentes aprovam em fornecer o 
atestado de Pleno e regular funcionamento. O conselheiro presidente Erich solicita a leitura pela secretária 
Ana Paula, ofício enviado pelo conselheiro Derli Vieira Borges, solicitando seu afastamento do Conselho 
Municipal de Saúde, por motivos pessoais. A partir desse afastamento deve ser solicitado ao suplente 
assumir as funções de titular do CMS. Posteriormente, o conselheiro presidente questiona a Secretária 
Municipal de Saúde e conselheira Eliana, referente às áreas de Ferraz, Linha Andréas e Dona Josefa, que 
não possuem agentes comunitárias de saúde. As conselheiras Eliana e Daniela explicam que para nomear 
novas agentes comunitárias de saúde em uma nova área de abrangência é necessário a nomeação de um 
enfermeiro(a), profissional de nível superior que agrega mais custos. Daniela explicou sobre a crescente 
população de Rincão da Serra, e do remapeamento que já está sendo feito, além do que o jurídico do 
município já está entrando judicialmente para reivindicar os gastos que está tendo com o ESF de Vila 
Progresso, solicitando que seja ressarcido os valores já gastos, e após estas novas adequações feitas, será 
visto se o EACS poderá abranger mais uma nova área de atuação, sendo que legalmente são 12 agentes 
comunitárias de saúde para um enfermeiro, e atualmente o EACS possui  15 agentes comunitárias de saúde 
com um enfermeiro. Daniela ressalta que na área de Rincão da Serra, a agente comunitária de saúde 



atende 300 famílias, onde o preconizado são 150 famílias. Foi mencionado pelos conselheiros aos novos 
loteamentos que estão por abrir e as áreas da região central do município que também não possuem 
agentes comunitárias de saúde. O Conselheiro presidente Erich solicita a Secretária de Saúde e conselheira 
Eliana, a autorização dela e aprovação de todos para as próximas reuniões serem realizadas nesta sala, por 
ser mais ampla e possuir todos os equipamentos necessários para reunião, sendo aprovada a solicitação. A 
conselheira Daniela apresentou a prestação de contas de aplicação dos recursos da ETAPA 48 DA NOTA 
FISCAL GAÚCHA, num montante de R$ 11.358,13 (onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
treze centavos), para aquisição de equipamentos. Após análise e sanados todos os questionamentos pelos 
conselheiros foi aprovado por unanimidade a prestação de contas da ETAPA 48 DA NOTA FISCAL GAÚCHA, 
no valor de R$ 11.358,13 (onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e treze centavos), na 
aquisição de equipamentos. A conselheira Eliana relata sobre a reunião que participou com os demais 
secretários de saúde onde foi passado a eles questões referentes a crise financeira, sendo destacado que é 
optativo os municípios participarem de eventos que geram custos, exceto as conferências. Eliana fala sobre 
o serviço de diagnóstico realizado no Hospital Vera Cruz, onde pacientes a procuraram para relatar que não 
seriam mais realizadas as ecografias pelo SUS. Eliana relata que ligou para o médico Dr. Tiago para ver o 
que estava acontecendo, pois um serviço não pode simplesmente parar.  O Dr. Tiago relata que os 
pagamentos estão atrasados e que preconiza exames via CISVALE. Eliana fala que serviços pactuados não 
podem deixar de funcionar; e que irá conversar com a presidente da Fundação ou Diretor do Hospital. 
Eliana apresenta uma planilha onde estão todos os pagamentos feitos pelo Estado para este serviço, o qual 
está em dia. Conselheira Lígia fala da parceria que pode ser feita com a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, a qual pode disponibilizar alguns exames para o município. Eliana anota o contato da pessoa 
responsável da Liga para realizar o contato para conversar sobre esta parceria. Lígia também relata a 
satisfação de um paciente que a encontrou e contou que a Secretária Municipal de Saúde o havia 
contatado para a realização de uma consulta anteriormente solicitada, e que ele estava muito feliz. 
Conselheira Lígia elogiou o trabalho que a Secretaria está realizando. Eliana explica que estão sendo 
revisadas e priorizadas solicitações de exames, consultas, procedimentos; para tentar colocar em dia estes 
atendimentos, sendo que para Cirurgia Geral e Oftalmologista já não existe mais fila de espera. Mas para as 
especialidades de traumatologia e Vascular sim. Eliana fala sobre os valores gastos em saúde além do 
preconizado, sendo muitas vezes pagos com recursos próprios. O presidente e conselheiro Erich convida a 
todos para a inauguração da radiologia digital, no Hospital vera Cruz, sexta-feira, às dez horas. A 
conselheira Raquel fala sobre os retornos de pacientes, os quais estão sem o exame ou laudo na revisão. 
Ela solicita a Secretaria Municipal de Saúde para conferir o porquê destes exames não retornarem. Eliana e 
Daniela irão ver sobre isso. O conselheiro Geraldo fala sobre a verba que o Hospital Vera Cruz recebeu do 
deputado Heitor Schuch, para compra de materiais. Foi falado pelos conselheiros sobre verbas que são 
para custeio e verbas que são para aquisição de materiais. O diretor do Hospital e conselheiro Gilson chega 
a reunião neste momento, o qual já havia avisado sobre o seu atraso, e pergunta sobre a aprovação do 
ofício sobre o pleno funcionamento do hospital. Erich fala que está aprovado e que irá enviar a fundação o 
atestado. O Conselheiro Sandro pergunta sobre os partos que serão cancelados no município, e o 
conselheiro e diretor Gilson, responde que por enquanto permanece o serviço, até porque o próprio 
governo está com dúvidas quanto a esta suspensão, principalmente no que diz respeito ao período de 
locomoção das pacientes e possíveis imprevistos. Eliana pergunta ao diretor do hospital e conselheiro 
Gilson sobre a questão das ecografias que não estão sendo realizadas. Gilson fala que já está previsto o 
pagamento deste serviço, convida a todos para a inauguração da radiologia digital, e relata não ter visto 
este depósito da data de ontem do governo para este serviço. Sem mais nada a tratar o presidente Erich 
encerrou a reunião convocando a todos para o dia 12 de julho de 2017 na reunião ordinária, eu, Ana Paula 
Regert, secretária conselheira, lavro a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pelo 
presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 21 de Junho de 2017. 
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