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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
 

ATA 07/2020 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2020, às dezoito horas, reuniram-se na Câmara de 

Vereadores, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, em Vera Cruz, para reunião extraordinária 

do Conselho Municipal de Saúde tendo a presença dos seguintes conselheiros titulares e suplentes, 

conforme registro no livro de presenças: Cristian Wagner, Inadjara Hickmann e sua suplente Iris 

Lenz Ziani, Liseana Palma Flores, Douglas Vinicius Stumm, Raquel Braga, Caroline Setti, Andreia 

de Fátima da Siqueira , Leandro André Haas, Aline Kessler suplente de Sandro de Lima Schipper, 

Teresinha Fátima de Moura Machado e Ligia Maria Rieck. Ainda estiveram presentes Ana Paula 

Schafer, psicóloga da Secretaria de Saúde e Carlos I. Tamara Ziani, contador do Município. O 

conselheiro Alfeu Hepp, tem falta justificada devido o Decreto da Covid19. O presidente, Cristian 

inicia a reunião saudando os presentes e coloca em apreciação a ata 06, a qual é aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequencia, Cristian ainda complementa quanto a 

questão tratada na reunião anterior referente a inscrição e atestado de pleno e regular fornecido a 

Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész. Esclarece que conversou com advogados conhecidos e de 

confiança dele e os mesmos ressaltaram que não compromete os conselheiros quanto ao 

fornecimento do documento e ressalta também que o conselheiro Douglas, buscou informações 

junto a assessoria jurídica do hospital, do qual é representante, e os mesmos forneceram o 

documento que foi disponibilizado no grupo do CMS. O documento não tem valor jurídico porque 

não tem assinatura mas mesmo assim irá ficar arquivado junto ao CMS. Cristian ainda lembra ao 

Douglas que há documentos que no dia de hoje já estão com a data vencida e dois documentos não 

foram identificados junto a documentação apresentada, lembrando que sempre que há atualização a 

mesma deve ser encaminhada ao CMS. Cristian pede para que sejam encaminhadas ao Conselho. 

Cristian diz que relatou as questões para que todos estejam cientes. Cristian ainda lembra que no 

decorrer da tarde a conselheira Fátima participou da reunião da região dos Vales com o Conselho 

Estadual de Saúde, onde a pauta era o Plano Estadual de Saúde e sobre a Covid-19. Fátima relata 

que houve uma discussão maior em torno da Covid19, onde a maioria está muito preocupado com a 

situação e os rumos tomados a nível do Governo Federal e que as demais doenças seletivas não 

estão tendo o atendimento normal. Relata a grande preocupação dos diferentes conselheiros 

municipais de saúde do estado quanto a questão da depressão que está se manifestando na 

população devido ao isolamento  e questões econômicas e o aumento de suicídio. Fátima relata que 

na sexta-feira, dia 29 de maio, terá uma reunião macrorregional promovido pelo CES, no qual será 

discutido o Plano Estadual de Saúde- PES e sobre a Covid-19, onde cada CMS deverá apresentar a 

situação do seu município. Cristian pede para que os conselheiros que tenham disponibilidade em 

participar na sexta-feira e solicita que todos leiam o PES e acrescentem o que se fizer necessário 

para ser incluído no PES. Cristian relata dos casos de suicídio que aconteceram no mês de março 

em Ferraz. Fátima relata sobre a importância do acompanhamento mas também é difícil chegar a 

pessoa, por que normalmente, a pessoa que necessita não procura ajuda, e não consegue sair sozinha 

da situação. Ana Paula, psicóloga, aproveita para reforçar o serviço que esta sendo disponibilizado 

pelo telefone ou de forma presencial. A Secretaria de Saúde disponibilizou este serviço porque não 

se está vivendo numa situação normal devido a pandemia. Ana Paula ressalta da importância de 

todos estarem divulgando para que cheguem as pessoas que realmente necessitem, relatando que os 

nomes que estão sendo repassados a ela está se entrando em contato via telefone e casos que 

necessitam também ocorre de forma presencial. Informa que as agentes de saúde e a educação estão 

auxiliando na divulgação e já forneceram contatos de pessoas que necessitam. Inadjara explica que 

o serviço não esta vinculado ao Caps, detalhando como funciona. Ana complementa que os serviços 

do Caps e do Capsij continuam com o fluxo normal de funcionamento. Conversam sobre o 

panorama do município quanto aos índices de suicídio e o que se apresenta hoje, devido a pandemia 

e a estiagem. Liseana lembra que o Comitê foi instituído no ano de 2019 e no primeiro momento foi 

a capacitação dos profissionais para identificar os casos, e isso precisa ser realizado de forma 

continuada, por que não é fácil identificar a real situação.  A Depressão é uma das maiores 
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demandas da saúde. Conversam sobre a demanda que esta presente e se acentuou neste momento. 

Ligia questiona se as pessoas busquem através da ligação. Ana explica que não, mas as pessoas que 

foram encaminhadas por outros são bem receptivas ao receberem o telefonema. Conversam que na 

própria formação os profissionais não são preparados para as crises e é não é tão tranquilo trabalhar 

no dia a dia quando se depara com este tipo de situação. É ressaltado que o trabalho, através do 

NASF, que passa por todos os setores está se fazendo um trabalho mais continuo. Liseana relata de 

uma situação onde recebeu uma ligação de conforto e quão bom foi para se sentir melhor. Leandro 

relata da importância de se ter um amigo no qual se possa contar e abrir os seus sentimentos para 

que escute, isso é fundamental. Sugere de incentivar as pessoas de terem amigos. Ana Paula lembra 

que existem muitos mitos ainda, tais como “quem fala não faz”, aí é dito que só quer aparecer, e 

ressalta que se a pessoa fala é por que está em sofrimento e precisa de ajuda. Ana Paula agradece a 

todos que auxiliam na divulgação. Prosseguindo, Cristian passa a palavra a Ana Paula e ao Carlos 

que iniciam a apresentação Relatório Anual de Gestão (RAG) de Saúde, exercício 2019 e os 

Relatórios de RMGS - Monitoramento da Gestão em Saúde e RDQA - Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior do 1º Quadrimestre de 2020, referente ao período de primeiro de janeiro à 

trinta de abril de dois mil e vinte. Carlos lembra que na reunião janeiro foi apresentado o relatório 

do 3º quadrimestre de o anual de 2019, mas será apresentado novamente o Relatório Anual de 

Gestão (RAG) de Saúde, exercício 2019 para constar na ata de forma clara. Após a apresentação os 

conselheiros aprovam por unanimidade a prestação de contas do Relatório Anual de Gestão (RAG) 

de Saúde, exercício 2019. Carlos e Ana Paula, prosseguem e apresentam a prestação de contas dos 

Relatórios de RMGS - Monitoramento da Gestão em Saúde e do RDQA - Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior do 1º Quadrimestre de 2020, referente ao período de primeiro de janeiro à 

trinta de abril de dois mil e vinte. Liseana questiona onde está inserido o pagamento do contrato 

com a UNIMED. Cristian sugere para incluir Sinimbu nas divisas que foi esquecida e incluir Dona 

Josefa nas localidades por ser a maior e a mais antiga. Conselheiros trocam informações de como o 

Covid19 tem afetado nos atendimentos presenciais, principalmente de grupos. Após sanadas todos 

os questionamentos e considerações ficam aprovados por unanimidade a prestação de contas dos 

Relatórios de RMGS - Monitoramento da Gestão em Saúde e do RDQA - Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior do 1º Quadrimestre de 2020, referente ao período de primeiro de janeiro à 

trinta de abril de dois mil e vinte. 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, 27 de maio 

de 2020. 
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