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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, no 

Plenarinho 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 das atas das reuniões anterior, e passou-se à pauta do dia: PAUTA I – Relatório 

de Gestão 2º quadrimestre: Sra. Crislei Gerevini inicia apresentação do relatório, demonstrando 

o número de atendimentos realizados pelos profissionais de saúde da rede municipal, detalha 

os serviços prestados por toda rede de atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, apresenta atendimentos realizados pelos serviços terceirizados e 

contratados, bem como os atendimentos realizados no Hospital Nova Petrópolis. Também 

informa demonstrativo dos recursos e repasses financeiros realizados. Sr Dionatan Pradella 

apresenta detalhamento das movimentações financeiras e contábeis da secretaria de saúde no 

período.    PAUTA II – PIAPS (Programa de Incentivo da Atenção Primária): Sra Crislei Gerevini 

fala sobre o Programa, que visa à qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS), no Sistema 

Único de Saúde (SUS), no Estado do Rio Grande do Sul. Consiste no repasse de recursos 

financeiros aos Municípios, para fins de custeio e investimento em serviços e ações de saúde, 

que fortaleçam e qualifiquem o processo de trabalho da APS no âmbito municipal.  PAUTA III – 

Rede Bem Cuidar: Sra. Crislei Gerevini fala sobre a Rede Bem Cuidar (RBC/RS), que integra o 

Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS) do Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à 

Saúde (APS). Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, 

os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o 

fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população gaúcha. Também será repassado 

recurso financeiro R$ 30.000,00(trinta mil reais) na adesão e R$ 8.000,00(oito mil reais)por mês 

para a Equipe cadastrada. Terão ações e metas a cumprir.  PAUTA IV – Farmácia Cuidar Mais: 

Sra. Crislei Gerevini explica sobre o Programa Farmácia Cuidar Mais que é um programa de 

transferência de recurso destinado aos municípios do RS para ampliar, qualificar e promover os 

serviços farmacêuticos. Nova Petrópolis está contemplada como porte 2 que considera o 

número de atendimentos de farmacêutico/mês (Porte 2 = entre 501 e 1.000 pessoas) e por isso 

receberá R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) numa única parcela. Estruturação das farmácias 

(equipamentos, materiais permanente) cuidado farmacêutico e identidade visual. Pauta V – 

Prestação de Contas FUNAFIR OASE: Foi aprovada pelos conselheiros a Prestação de Contas 

FUNAFIR, com recursos a serem destinados para o Hospital Nova Petrópolis. Pauta VI – 

Homologação equipe de Saúde Bucal da ESF Alpina: Sra. Crislei Gerevini fala sobre equipes de 

saúde bucal que encontram-se atualmente homologadas, informando que houve uma 

atualização no CNES, gerando uma exclusão do cadastro da equipe de Saúde Bucal da ESF Alpina. 

Está sendo feito todo processo para retomada da homologação, que inclui essa aprovação do 

Conselho Municipal de Saúde. 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.   


