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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 
 

ATA 05/2020 

Aos oito dias do mês de abril de 2020, às quinze horas, reuniram-se na E.E.E.M. Vera Cruz, situada 

na Rua Júlio Wild, 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: 

Cristian Wagner, Iris Lenz Ziani suplente de Diego da Silveira Moura, Liseana Palma Flores e sua 

suplente Bianca Mossmann Ghignatti, Elisane Baierle Correa suplente de Douglas Vinicius Stumm, 

Ana Paula Stumm suplente de Raquel Braga, Caroline Setti, Lucilei Micheli Adam, Andreia Maria 

Kunzler e sua suplente Nadir Bernadete Paludo, Alfeu Hepp, Leandro André Haas e Teresinha 

Fátima de Moura Machado. Ainda estiveram presentes Angela  Ferreira, Samia Nassere e Inadjara 

Hickmann profissionais da Secretaria de Saúde. Os conselheiros que justificaram a ausência foram 

Andreia Siqueira por motivo de trabalho e Sandro de Lima Schipper por motivos de saúde. 

Inicialmente os conselheiros conheceram a infraestrutura montada na Escola para o ambulatório de 

campanha para atender as vítimas da covid-19. Na sequencia, Liseana, conselheira e Secretária de 

Saúde, explica em detalhes que ficaram separados por critério de necessidades os atendimentos, 

sendo em três divisões, verde, amarelo- 10 leitos e vermelho- 3 leitos. Ela conta que o município 

está preparado, pois já percebe-se resultado nos números pequenos de sintomáticos, diz que com a 

chegada do inverno a tendência é que se aumente a demanda. Ela coloca também sobre a 

preocupação com o decreto estadual que estava sofrendo alterações frequentemente e que talvez 

poderia haver alteração e as aulas retornarem, então a escola, apesar de suprir as necessidades, não 

estaria com a mesma disposição com o retorno das aulas. Mas a Secretaria está montando junto ao 

ginásio Adroaldo Hickmann, no Parque de eventos um ambulatório e leitos que está quase 

finalizado. Explica da satisfação de ter tido o apoio dos profissionais de limpeza das escolas na 

limpeza do ginásio e as mesmas passaram por capacitação junto ao Hospital, onde aprenderam de 

como proceder no uso dos equipamentos e as formas adequadas dos procedimentos de limpeza dos 

espaços e dos materiais. Liseana também explica da grande quantidade de mulheres voluntárias na 

confecção das máscaras e aventais já que se tem dificuldade em adquirir no mercado, como também 

a dificuldade de adquirir a matéria prima. Alfeu questiona como está a disponibilidade de recursos 

financeiros, Liseana salienta a princípio o governo lançou um incentivo, porém existem condições 

que dificultam, mas que continua se estudando possibilidades de arrecadação, conta que receberam 

o PAB inteiro, o que não acontecia, também tem R$100.000,00, por entrar de um recurso, e outro de 

R$175.000,00 que ainda não foi liberado, e será passado ao HVC, mas de maneira geral está tudo 

bem. Liseana conta que o Ministério da Saúde pretende habilitar os pequenos hospitais para 

atendimentos junto a outros municípios, sendo que o HVC receberá pacientes em seus trinta e seis 

leitos e para isto serão recebidos R$216.000,00 mensais, durante o período de coronavírus. O 

presidente questiona a secretária se os núcleos de apoio à família estão recebendo os recursos 

normais, ela responde que não. Conversam sobre materiais (máscaras, luvas, jalecos, etc) que foram 

recebidos em pouca quantidade do governo e que está-se com dificuldade de aquisição, inclusive 

que uma compra que foi possível ser feita de materiais, os mesmos vieram vencidos e tiveram que 

ser devolvidos. Cristian diz que está-se tendo problemas em relação ao auxílio emergencial, pois as 

pessoas estão com dúvidas, e os agricultores fazem a solicitação sendo que não dispõem a eles. 

Conversam sobre o fluxo muito grande de pessoas idosas no município e a grande ação dos 

comerciantes solicitando a abertura do comércio, isso está causando bastante preocupação e o que 

também precisa atenção é que as pessoas estão expostas a muitas notícias que não são verídicas. 

Cristian diz que foi solicitado para por uma nota em nome do CMS, conversando sobre, fica melhor 

não publicar, pois as pessoas não dão conta de ler, mas de os conselheiros compartilhar as da 

secretaria e outros de lugares confiáveis. Conversam que o mundo inteiro está realizando estudos 

com base em diversas doenças e remédios que já existem, mas que de acordo com o uso e com o 

tempo, encontra-se respostas, pois pouco se sabe do covid-19. O presidente questiona e diz que com 

frequência é questionado sobre o motivo de ter sido escolhida a escola como ambulatório. A 

secretária explica que o motivo de escolha da escola foi que é próximo ao Posto de Saúde central e 



2 

 

a existência do espaço ser bem adequado sem grandes investimentos na infraestrutura, onde foi 

somente investido até o presente momento duas torneiras e o trabalho braçal, também por questões 

de tempo que precisaria estar disponível de imediato, mas que se tudo correr bem e se ter tempo de 

concluir antes da demanda ocorrer já estarem no ginásio, talvez a escola nem precise mais ser 

utilizada. Liseana diz que no feriado ficará funcionando normal. Prosseguindo, continuam 

conversando sobre as finalizações do ambulatório e que a escala está bem preparada, o atendimento 

é das 7h30min às 19h30min e que serão atendidos somente pacientes com quadro respiratório. 

Liseana salienta que todas as decisões estão sendo tomadas em grupo, e que todas mudanças 

necessárias serão estudadas. Alfeu questiona quantos respiradores o município dispõe. Falam que 

tem três respiradores, mas que ter o respirador não é suficiente pois é necessário também o leito na 

UTI. Após, esclarecidas todos os questionamentos sobre a COVID-19, o presidente Cristian Wagner 

solicita para os conselheiros apreciaram a ata nº04/2020. A ata foi aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes com direito a voto. Na sequencia, o presidente apresenta os relatórios dos 

meses fevereiro e março do FMS, onde o mês de fevereiro, totaliza o valor de pagamentos de R$ 

1.122.404,02(um milhão e duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quatro reais e dois centavos) e 

Total de estorno foi de R$245.752,50(duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e um total líquido pago de R$876.651,52(oitocentos e setenta e 

seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e o mês de março totalizou o 

valor de pagamentos de R$ 1.305.104,17(um milhão e trezentos e cinco mil, cento e quatro reais e 

dezessete centavos) e Total de estorno foi de R$41.851,50(quarenta e um mil e oitocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta centavos), e um total líquido pago de R$1.263.252,67(um milhão, 

duzentos e sessenta e tres mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

Prosseguindo coloca em apreciação o Relatório 2019 da CISTT – Comissão Intersetorial de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora, exercício de 2019. O mesmo é aprovado por unanimidade. 

Apreciam o Plano de Ação da CISTT – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, exercício de 2020, o qual é aprovado por unanimidade. Cristian relata que o 

conselheiro Douglas Stumm é o representante do CMS indicado para a Fundação de Saúde Dr. 

Jacob Blész e para a Comissão de Acompanhamento da Contratualização para cada Prestador 

Hospitalar da Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész e o mesmo está vinculado diretamente ao 

Hospital, portanto questiona se os conselheiros acham adequado o mesmo continuar representando 

o CMS, salienta que não é ilegal, mas não conveniente. Os conselheiros acham que seria apropriado 

outro representante. Após várias colocações fica definido por unanimidade que os representantes do 

CMS para indicados para a Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész, serão Cristian Wagner, como titular 

e Teresinha Fátima de Moura Machado, como suplente. E indicam os representantes do CMS para a 

Comissão de Acompanhamento da Contratualização para cada Prestador Hospitalar da Fundação de 

Saúde Dr. Jacob Blész, os conselheiros Cristian Wagner, titular e Teresinha Fátima de Moura 

Machado, suplente. Prosseguindo Cristian, ainda lembra que a noite, às 18h (dezoito horas) será a 

assembleia de escolha para completar a representação de usuários no CMS, conforme o edital de 

Chamamento Público publicado, caso não compareça nenhum representante será publicado novo 

edital, assim que terminar a presente situação de calamidade. Cristian coloca se há necessidade de 

mudança de horário, também por motivos da chegada do inverno, e todos concordam ficando então 

as próximas reuniões para às quinze horas e talvez terá mudanças de local que ficará a definir, 

solicitando para Iris verificar da possibilidade com os conselheiros não presentes. Inadjara coloca 

em assunto o Relatório Anual de Gestão de 2019 e o Plano Anual de Saúde de 2020, ela diz que a 

orientação é que se envie para o conselho até o dia 15 de abril, ela explica sobre o plano e diz que 

irá encaminhar e os conselheiros irão analisar. Cristian ainda agradece a conselheira Fátima e em 

nome dela a todos que estão realizando trabalho voluntário junto a Covid-19, bem como pela 

dedicação dos profissionais de saúde. 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, 08 

de abril de 2020. 

Cristian Wagner 

Presidente do CMS 2020-2021 


