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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, na sala de 

reuniões da secretaria de saúde, encontraram-se para a reunião extraordinária, os membros do 

Conselho Municipal de Saúde. Após as saudações do presidente Egon Deppe, foi feita leitura da 

ata da reunião anterior, e passou-se à pauta do dia: PAUTA I – Plano de Aplicação dos 

Recursos da Vigilância Sanitária de 2021: Sr. Rafael Altreiter apresenta o plano de aplicação, 

justificando que a pandemia e seus efeitos atrasaram a apresentação do Plano anteriormente. 

Expõe dados da vigilância, ressaltando o aumento no número de estabelecimentos fiscalizados, 

especialmente em relação ao Covid-19, o que demanda aumento no número de profissionais e 

consequentemente aumento de investimento financeiro no setor.  PAUTA II – Plano de 

Trabalho do Hospital Nova Petrópolis para aplicação de recurso no valor de 

R$100.000,00:  a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis, representada 

pelo Sr Henrique... apresenta proposta de solicitação de recursos no montante de R$100.000,00 

(cem mil reais) para atendimento e execução do processo PROA 21/2000-0053533-5 e da 

resolução CIR. Sr. Henrique detalha a aplicação do recurso, proveniente do Estado, para compra 

de Impressora para etiquetas, computador, ar condicionado, armário, maca de emergência, 

carro para curativo/banho, carro bloco cirúrgico /medicação, conjunto completo laringoscópio, 

kit dilatador uterino vela de Hegar e berço com cesto, com contrapartida de R$2.647,02. PAUTA 

III - Assuntos Gerais: Próxima reunião Ordinária 21/02/2022, com a pauta do Relatório de 

Gestão do ano de 2021 e do 3º Quadrimestre de 2021. Carina fala sobre a Conferência 

Municipal de Saúde Mental, que deve ser realizada até 20/02/2022. Célia expressa o 

interesse em trabalhar na organização da conferência, dizendo de sua experiência em 

saúde mental. Entende-se que deve ser realizada no início de fevereiro, a ser informado 

pelo grupo datas e enviado material de apoio para a realização da conferência municipal 

de saúde mental. Sra. Sonia Maria Silva enfatiza a importância de sermos criteriosos na 

avaliação dos investimentos financeiros, pelo entendimento de que o dinheiro público 

é de responsabilidade de todos. Sr. Zelízio Santos concorda e enfatiza o quanto o 

hospital precisa fazer campanhas e passa dificuldades para completar os recursos. Sr. 

Martim Wissmann fala sobre recursos estaduais não pagos referentes aos anos de 2014, 

2017 e 2018, sendo que o valor de R$81.856,72 referente aos serviços prestados pelo 

programa SAMU Salvar - Contrato 134/2011 será repassado ao Hospital Nova Petrópolis, 

administrador da SAMU. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que será 

assinada por mim e pelo presidente eleito  

 


