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Aos vinte e quatro 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 extraordinária, 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 

do Relatório de Gestão Municipal de Saúde 1º Quadrimestre de 2021: Sra. Crislei Gerevini 

apresenta as informações referentes ao período de janeiro a abril de 2021, detalhando sobre os 

investimentos financeiros realizados na secretaria municipal de saúde e assistência social. Falou 

sobre o quadro de trabalhadores da saúde e assistência social, explicando sobre os contratos 

emergenciais e a utilização da empresa de serviços médicos. Além disso, apresentou dados 

sobre internação, incidência de novos casos, número de testes realizados e acompanhamento 

do número de óbitos por mês de ocorrência. Sr. Dionata Pradela apresentou as despesas 

detalhadas por natureza e fonte de recursos do primeiro quadrimestre de 2021. Sr. Martim 

Wissmann informa que os mesmos dados serão apresentados em audiência pública, hoje às 18h, 

na Câmara de Vereadores. Sr. Rafael Altreiter relata a confirmação da morte do primata não-

humano por febre amarela no município de Nova Petrópolis, além do primeiro caso de 

contaminação por dengue no município. Sr. Martim Wissmann refere o aumento do número de 

testes realizados, o que pode se refletir em aumento de número de casos positivos e de 

internações. Sra. Paula do Amaral relata preocupação pelo aumento do número de pessoas 

sintomáticas e de pressão para que os trabalhadores permaneçam trabalhando mesmo com 

sintomas. 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.  


