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Aos trinta dias do mês de outubro de 2019 reuniram-se na Câmara de Vereadores, situada na 

Avenida Nestor Frederico Henn, 1580, 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: Douglas Vinicius Stumm, Iris Lenz Ziani suplente de Diego da 

Silveira, Liseana Palma Flores, Geovana Machado, Caroline Setti, Teresinha Fátima de Moura 

Machado, Andreia de Fátima Siqueira, Lucilei Micheli Adam, Aline Kessler suplente de Sandro de 

Lima Schipper, Cristian Wagner, Andreia Maria Kunzler e Alfeu Hepp.  Estiveram presentes ainda 
Inadjara Hickmann, assistente social e Carlos Izidorio Tamara Ziani, contador. O presidente 

conselheiro, Douglas Vinicius Stumm, saudou os presentes e apresentou que a pauta será somente  a 

apreciação da prestação de contas do RAG - Relatório de Gestão de Saúde do Segundo 

Quadrimestre de 2019, porque os relatórios de MGS - Monitoramento da Gestão em Saúde já foram 

apresentados e aprovados na reunião anterior. E informa que as moções foram encaminhadas 

anteriormente, e explica que a moção a Câmara de Vereadores tem um processo e o CMS deve 

aguardar o retorno dos mesmos, assim quando tiver a confirmação informará no grupo. Na 

sequencia passa a palavra para Liseana, Inadjara e Carlos. Liseana e Inadjara apresentam a 

prestação de contas do Relatório de Gestão (RAG) de Saúde do Segundo Quadrimestre de 2019 e 

Carlos complementa com a parte financeira. Foi discutido amplamente a saúde mental com ênfase a 

questão do suicídio e a depressão em crianças e adolescentes, necessitando urgentemente um 

trabalho intensivo de prevenção para minimizar e prevenir diretamente com as crianças e escolas 

acreditando que os pais será mais difícil de atingir. Os conselheiros apreciaram o relatório, após 

sanadas todos os questionamentos aprovaram por unanimidade a prestação de contas do Relatório 

de Gestão (RAG)  de Saúde do Segundo Quadrimestre de 2019. Sem mais nada a tratar o presidente 

encerrou a reunião extraordinária, e eu, Iris Lenz Ziani, conselheira suplente e da Sala dos 
Conselhos, lavrei a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais 

conselheiros. Vera Cruz, 30 de outubro de 2019. 
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