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Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, na sala de reuniões 

da Secretaria Municipal de Saúde, 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 

– Entrega de Ofícios para revisão dos representantes das entidades e instituições que formam 

os segmentos do CMS: Sr. Elton Hillebrand sugere uma revisão da paridade da 

representatividade do Conselho Municipal de Saúde, com atenção para a apropriação por parte 

dos conselheiros de suas atribuições; salienta ainda a necessidade de ser realizada nova portaria 

de nomeação na próxima reunião, em oito de novembro. Sr. Martim Wissmann orienta que cada 

nomeação seja oficializada com ata de reunião de cada categoria ou instituição representada no 

CMS, em que esteja a decisão pela indicação do titular e suplente, conforme ofício circular nº 

02/2021 do CMS. Entende-se que deva ser alterada a lei do CMS, que será feita em seguida da 

eleição da nova diretoria. PAUTA II – Assuntos Gerais:  Sra. Crislei Gerevini fala sobre a 

realização de tomografia nos casos de Covid, que é viabilizada pelo município, sendo que o 

transporte até o município de Gramado, onde é realizado o exame, é de responsabilidade do 

próprio usuário. Sr. Martim Wissmann fala sobre solicitação feita pelo Hospital Nova Petrópolis 

de aporte financeiro por parte do município, tendo em vista a diminuição de consultas eletivas 

e aumento de internações por Covid, que são internações mais dispendiosas financeiramente. 

Sr. Henrique Gomes destaca que atualmente o Hospital encontra-se com suas contas quitadas. 

Sr. Martim Wissmann fala sobre estudo técnico realizado por empresa especializada sobre a 

estrutura física da unidade de saúde da Linha Imperial, chegando a avaliação da necessidade de 

construção de pilares externos para conter as rachaduras do prédio, obra avaliada em 

R$100.000,00. Espera-se que até o final do ano estejam finalizadas as obras. Sr. Egon Deppe traz 

os números de atendimentos do Corpo dos Bombeiros Voluntários no mês de setembro. 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.  

 


