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Aos treze dias do mês de setembro de 2017 reuniram-se na Sala de Reuniões dos Conselhos 

Municipais, situada na Rua Júlio Wild nº 128, em Vera Cruz, para reunião ordinária do Conselho 

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

Carlos Jaeger, Daniela Schneider e sua suplente Iris Lenz Ziani, Eliana Maria Giehl, Janaina 

Cristina Luttjohann da Cunha, André Maieski, Raquel Braga suplente de Daniel Sehnem, Cristian 

Wagner, Erich Schneider de Oliveira, Airton Romeu Mueller, Ana Paula Regert,  Aline Kessler 

suplente de Sandro de Lima Schipper, Leandro André Haas e Luciano Bublitz suplente de Alfeu 

Hepp. E como ouvintes estavam presentes Paulo José Dhiel, pesquisador da UNISC, Cintia Genehr 

e Ivania Post Wasen, da Fundação de Saúde Dr Jacob Blész. O conselheiro presidente, Erich 

Schneider de Oliveira, saudou os presentes, apresentou a pauta e logo passou para a leitura da 

leitura da ata de número 10, após lida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Erich, o 

presidente, relatou que a relação dos empenhos por fonte de recursos, as conciliações de saldo 

bancário, balancetes de receita, como os empenhos e as notas fiscais referente ao mês de agosto 

estavam a disposição aqui na sala de reuniões desde as dezessete horas, como também ficarão 

amanhã de manhã a disposição se algum conselheiro ainda quer vir e analisar. Alguns conselheiros 

colocaram que fica difícil no horário normal. Iris disse pode ficar a disposição de noite desde que se 

combine com antecedência, na qual deixará todo o material a disposição. Prosseguindo, Erich 

apresentou os documentos referente a prestação de contas de aplicação dos recursos da ETAPA 49 

do Programa NOTA FISCAL GAÚCHA, no valor de R$ 4.820,86 (quatro mil, oitocentos e vinte 

reais e oitenta e seis centavos), onde foram adquiridos medicamentos e materiais hospitalares pela 

Fundação Doutor Jacob Blész que já havia sido encaminhado na reunião anterior. Esclareceu que 

foi apresentado agora o Plano de aplicação e o mesmo foi ao Hospital verificar os documentos 

referente a aquisição dos medicamentos. Após analisada a documentação e sanadas as dúvidas com 

o Gilson Jaeger representante da Fundação Doutor Jacob Blész foi aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes com direito a voto. Prosseguindo foi analisada a prestação de contas do 

PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA – SÉRIE 50. Após, sanadas todos os questionamentos, a 

prestação de contas de aplicação dos recursos da ETAPA 50 do Programa NOTA FISCAL 

GAÚCHA, no valor de R$ 9.731,70 (nove mil, setecentos e trinta e um reais e setenta centavos), na 

aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde ESF Vila Progresso, foi aprovado por 

unanimidade pelos conselheiros presentes com direito a voto. A conselheira e enfermeira do ESF de 

Vila progresso se prontificou para na próxima reunião ordinária trazer fotos dos equipamentos 

adquiridos na Nota Fiscal etapa 50. Na sequencia, Erich pede para Iris apresentar as Metas das 

Ações dos Programas de Governo, dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, previsto no projeto 

da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Após análise e sanadas todos os 

questionamentos foi aprovado pelos conselheiros com direito a voto as Metas das Ações dos 

Programas de Governo, dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, previsto no projeto da LDO - 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, num montante de R$14.076.555,15 (catorze milhões, 

setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). Na sequencia foi 
apresentado e analisado o projeto da LOA - Lei Orçamentária Anual. Após sanadas todos os 

questionamentos foi aprovado pelos conselheiros presentes a projeção do orçamento de despesas 

dos recursos do Fundo Municipal de saúde, previsto no projeto da LOA - Lei Orçamentária Anual 

previstos para o exercício de  2018, num montante R$ 14.076.555,15 (catorze milhões, setenta e 

seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). Na sequencia, Erich passou a 

palavra para a Secretária de Saúde e conselheira Eliana, esclareceu sobre as cirurgias de alta 

complexidade em traumatologia mostrando a lista com mais de 40 nomes de pessoas que aguardam 

procedimentos a vários anos. Colocando que a iniciativa do Hospital Santa Cruz é agilizar os 

procedimentos com auxílio dos municípios (contrapartida), pois atualmente são 11 procedimentos 

mês para 13 municípios. A ideia é realizar uma avaliação médica com traumatologista com todos os 



pacientes que aguardam na fila e estabelecer critérios médicos de necessidade, urgência e risco. 

Segundo a secretaria o valor da emenda parlamentar será utilizado para propiciar 5 cirurgias mês. 

Relatou que o município já esgotou seus agendamentos  para este ano e o Hospital Santa Cruz, 

ofereceu  serviços a mais onde os municípios estão interessados e deveriam aderir com uma 

complementação no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por paciente, independente 

da prótese, e sugere por isso fazer uma adequação na emenda parlamentar recebida para utilizar na 

atenção básica. Eliana sugere aos Conselheiros a contratação de um médico Traumatologista 

Ortopedista pelo CISVALE para fazer uma avaliação médica, e após fazer uma ordem de lista, por 

prioridade de urgência de atendimento dos pacientes a partir do relatório estabelecido pelo médico. 

Eliana ressalta que para usar esses recursos para pagamento de pessoal, precisa fazer um adendo do 

objeto encaminhado, pois esses recursos seriam para pagamentos de 5 cirurgias mês, até o final do 

ano de 2017. Houve várias colocações e contribuições. Para o recurso da emenda parlamentar de 

R$500.000,00 ser usada para folha de pagamento, pois o previsto anteriormente era custeio de 

diversos. E o intuito de todos é otimizar os recursos próprios para os mutirões de saúde que já estão 

acontecendo e utilizar a emenda que foi depositada junto ao piso de atenção básica para pagamento 

de servidores estatutários que atuam nesta área. Após todas as contribuições foi aprovado por 

unanimidade a alteração do objeto da PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE 

SAÚDE – da proposta nº: 36000.1164472/01-700 - com Recurso de Emenda Parlamentar - 

SERGIO MORAES 25660008, inserindo nova redação no Art. 2º da Resolução nº 10/2017, onde 

passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2o O objeto da proposta será aplicado para custeio 

de despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados nas Unidades de Atenção 

Básica.”. Prosseguindo, Eliana que a questão do agendamento está dando certo e agora esta sendo 

implantado no ESF e também será implantado no Centro Odontológico. Após, Erich apresentou o 

convite do Conselho Estadual de Saúde – CES/RS e da Comissão de Organização da 1ª Conferência 

Estadual de Vigilância em Saúde – 1ª CVS/RS que está aberto o prazo para inscrição de 

conselheiros de saúde para participarem como ouvintes na mesma conferência e as inscrições 

deverão ser feitas até o dia dezoito de setembro, já que nós não temos como indicar delegados por 

não termos realizado a Conferência Municipal. Prosseguindo, foi lido o ofício recebido da 

Fundação Doutor Jacob Blész, com as respostas dos questionamentos realizados pelo CMS, a partir 

de denúncias recebidas. Erich em nome do Conselho agradece a Gilson pelos esclarecimentos. Na 

sequencia, Cintia, trouxe o convite do 2º Encontro de Gestão e Segurança na Assistência à Saúde 

para o CMS auxiliar na divulgação e participar. Devido ao avançado da hora, Eliana solicita que o 

Plano da RAPS poderá ficar para a próxima reunião. A Secretária de Saúde solicita reunião 

extraordinária para a análise do segundo quadrimestre da gestão de Saúde, para o dia 26 de 

setembro. Todos concordam e será na Câmara de Vereadores, pois na sequencia terá a audiência 

pública da mesma. Eliana, Secretária de saúde propõe a troca do dia da próxima reunião, colocando 

que a prefeitura fará feriadão e portanto, não teria como participar do dia 11 de outubro. Após várias 

proposições de datas ficou para o dia 9 de outubro a próxima reunião ordinária. Sem mais nada a 

tratar o presidente Erich encerrou a reunião convocando a todos para o dia 26 de setembro de 2017, 

reunião extraordinária e dia 9 de outubro, 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, 13 de setembro de 2017. 
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