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Aos quatorze dias do mês de junho 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 – Conferência Municipal 

de Saúde: Sr. Martim Wissmann fala sobre a orientação de realização de Conferência Municipal 

de Saúde e conselheiros discutem a melhor metodologia que garanta ao mesmo tempo 

participação popular e segurança biológica. Decide-se que os conselheiros buscarão maior 

apropriação sobre os formatos recomendados de realização da conferência. PAUTA II – Covid-

19: Sr. Martim Wissmann fala sobre a situação atual do município em relação ao aumento de 

casos, com a percepção de um crescimento mais gradual dos casos. Sr. Mateus Zucolotto 

percebe a mesma tendência nas internações hospitalares, além de aumentar internação de 

pessoas mais jovens, ainda não vacinadas. Sra. Paula do Amaral relata realidade da UBS, em que, 

além da busca por pessoas mais jovens com sintomas, também uma busca que tem acontecido 

com mais dias de sintomas, ou após a realização de teste em farmácia. PAUTA III – Vacinação: 

Sr. Martim Wissmann explica sobre as diferenças no ritmo de vacinação entre os municípios. 

Sra. Aline Port explana os relatórios de vacinação. PAUTA IV – Plano de Fiscalização: Sr. Rafael 

Altreiter fala sobre plano de fiscalização e ampliação de quadro de profissionais para focarem 

na orientação e fiscalização em relação ao Covid-19, em estabelecimentos comerciais e 

abordagem da população. Pauta V – Emendas Parlamentares: Sr. Martim Wissmann relata 

recebimento de duas emendas parlamentares direcionadas ao Hospital Nova Petrópolis: 

R$100.000,00 do Deputado Estadual Elton Webber, e R$90.000,00 da Deputada Estadual Fran 

Somensi, destinadas a despesas de custeio. Pauta VI – Representante Comissão 

Contratualização: Sr. Martim Wissmann questiona sobre a necessidade de eleição de um 

representante que acompanhe o contrato com o hospital. Sr. Mateus Zucolotto refere a decisão 

de que estejam reunidos, a cada três meses, membros do HNP, da gestão e do Conselho de 

Saúde, para avaliação do contrato com o hospital. Fica definida a conselheira Salete Grahl, para 

participação da comissão de avaliação das metas qualitativas e quantitativas do contrato de 

gestão. Pauta VII – Assuntos Gerais: Sr. Mateus Zucolotto informa sobre a contratação de 

médica cardiologista, que iniciará atendimentos no HNP. 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.  


