
ATA Nº 002/2021 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, na Sala de Cursos da 

ACINP, encontraram-se para a reunião ordinária, os membros do Conselho Municipal de Saúde. 

Após as saudações do Presidente do Conselho, o Sr. Elton José Hillebrand, foi feita leitura da ata 

de reunião anterior e passou-se à pauta do dia: PAUTA I – Apresentação dos Conselheiros/ 

Nova Composição: o Presidente do Conselho, Sr. Elton José Hillebrand, compartilhou lista 

atualizada de conselheiros, com solicitação de atualização de contatos dos conselheiros. Sr. 

Martim Wissmann ressaltou a importância de que seja retomado o processo de organização da 

reunião pelo núcleo formado pelo presidente, vice-presidente, secretária e vice-secretária do 

conselho, bem como sugere que o mesmo núcleo possa revisar o Regimento Interno e a 

paridade da composição do Conselho de Saúde e posteriormente apresentar em reunião do 

Conselho de Saúde. PAUTA II – Cargos Emergenciais Contratados: Sra Crislei Gerevini fala sobre 

os profissionais que foram contratados de forma emergencial nos últimos meses, bem como do 

edital de seleção que está em aberto para contratação de médicos, também em caráter 

emergencial, de ginecologista e psiquiatra. Sr. Mateus Zucolotto ressalta a sugestão de 

estabelecer parcerias entre a Secretaria de Saúde e Hospital Nova Petrópolis para contratação 

de especialistas. Sr. Martim Wissmann fala da organização de um concurso público, para 

futuramente suprir os cargos. PAUTA III – Vacinação: Sra. Crislei Gerevini relata sobre a situação 

de vacinação da população, enfatizando a percepção da boa adesão da população, com o apoio 

das agentes comunitárias de saúde. Explica que houve um atraso no envio das segundas doses 

de Coronavac de quem fez a primeira dose a partir do dia 26/04/2021, que seja priorizada a 

vacinação no Drive-thru e do início da vacinação de influenza para idosos de sessenta anos ou 

mais. PAUTA IV – Hospital Nova Petrópolis: Sr. Martim Wissmann e Sr. Mateus Zucolotto falam 

sobre o recebimento de repasse financeiro referente a Portaria SES nº248/2021 para custeio de 

atendimentos de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave, suspeitos e/ou 

confirmados Covid-19. Além disso foi feita breve avaliação sobre os cuidados e atenção 

prestados pelas instituições públicas municipais a pandemia de Covid-19. PAUTA V – 

Apresentação do Relatório de Gestão 1º Quadrimestre/2021: Reforça a próxima reunião, que 

decide-se a ser realizada novamente na sala de cursos da ACINP, no dia 24/05/2021. PAUTA VI 

– Projeto Verão Serra Gaúcha: Sr. Martim Wissmann fala sobre o Projeto Verão Serra Gaúcha, 

em que houve repasse do governo do estado para custeio de programas de vigilância.  PAUTA 

VII – Febre Amarela: Sr. Rafael Altreiter fala sobre a morte de primatas não-humanos por febre 

amarela no município de Caxias do Sul, o que coloca o município em área de risco e ressalta a 

importância da realização de vacina de febre amarela. PAUTA VII – Assuntos Gerais: Sr. Edson 

Eduardo Rother, comandante dos bombeiros, fala sobre elaboração de planejamento tático para 

qualificar os atendimentos de eventuais ocorrências de incêndio, iniciando por serviços de saúde 

e posteriormente a grandes empresas. Sr. Martim Wissmann relata que foi feito documento 

solicitando liberação para uso de ambulância, que atualmente está no estacionamento da sede 

do corpo de bombeiros. Sr. Martim Wissmann fala sobre as orientações e dificuldades na 

vacinação da população, em especial dos professores. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata, que será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. 

Elton José Hillebrand.  


