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Aos vinte sete dias do mês de março de 2017 reuniram-se na Sala dos Conselhos Municipais, 

situada na Rua Nestor Frederico Henn 1645, em Vera cruz, para reunião extraordinária do Conselho 

Municipal de Saúde tendo os seguintes conselheiros: Daniela Schneider e sua suplente Iris Lenz 

Ziani, Eliana Maria Giehl, Gilson Jaeger, Leandro André Haas, Ana Paula Regert, Janaina Cristina 

Ludtjohann da Cunha, Cristian Wagner, Airton Romeu Mueller e seu suplente Hildor Becker, Daniel 

Sehnen, Erich Schnneider de Oliveira, André Maieski, Derli Vieira Borges, Lígia Maria Rieck e sua 

suplente Iolanda da Silva Dittberner, Jorne Silvio Petry  e Sandro de Lima Schipper. Estava presente 

também a enfermeira Jordana Elena Martin. O presidente Cristian saudou os presentes e na 

sequencia passou a palavra para os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para 

apresentarem as demandas a serem analisadas e aprovadas pelos conselheiros. Daniela apresentou o 

Relatório Anual de Gestão (RAG)  do SARGSUS  e os relatórios de MGS - Monitoramento da 

Gestão em Saúde referente ao exercício de 2016. Após a análise e sanadas os questionamentos os 

conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório Anual de Gestão (RAG)  do SARGSUS  e os 

relatórios de MGS - Monitoramento da Gestão em Saúde referente ao exercício de 2016. 

Prosseguindo apresentou para a apreciação a PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES 

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

SERGIO MORAES 25660008  no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),  cujo objeto 

da proposta é a Manutenção das Unidades de Saúde através do recurso de R$ 500.000,00. Será 

aplicado para custeio de despesas com contas de energia elétrica, telefone, materiais de expediente, 

combustível, materiais médicos-hospitalares; materiais educativos; pagamentos de diárias e 

capacitações. A justificativa da proposta se dá que o município de Vera Cruz vem tentando ampliar 

sua atenção básica e manter com qualidade suas Unidades Básicas de Saúde, porém sofre com 

atrasos nos repasses estaduais e na dificuldade de habilitação de novas equipes já implantadas. Este 

recurso irá auxiliar na manutenção de toda estrutura das equipes de saúde do município fazendo 

com que os recursos municipais possam possibilitar o incremento através de novos projetos. Após a 

análise e sanadas os questionamentos os conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta. Na 

sequencia, a enfermeira Jordana apresentou o PLANO DE APLICAÇÃO da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERA CRUZ – Fonte recursos: 4521 do PMAQ – Programa 

Melhoria, Acesso e Qualidade na Atenção Básica (Federal) num montante de R$ 

40.800,00(quarenta mil e oitocentos reais). Após a análise e sanadas os questionamentos os 

conselheiros aprovaram por unanimidade o Plano de APLICAÇÃO do PMAQ – Programa 

Melhoria, Acesso e Qualidade num montante de R$ 40.800,00(quarenta mil e oitocentos reais). Sem 

mais nada a tratar o presidente Cristian, encerrou a reunião e para o momento, eu, Conselheira, 

lavro a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pelo presidente e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 27 de março de 2017. 
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