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ATA Nº 006/2021 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões 
da Secretaria 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 da ata de reunião anterior, e passou-se à pauta do dia: PAUTA I – Conferência 
Municipal de Saúde: Sr. Martim Wissmann faz uma breve análise da Conferencia de Saúde 2021 
e todos avaliam positivamente a realização da mesma, apesar da participação da comunidade 
ainda ter pouca representatividade.  PAUTA II – Portaria 3712/2020: Sra Crislei Gerevini fala 
sobre o tratamento de câncer de mama e câncer de útero e que o Estado está pactuando a 
distribuição do recurso referente a Portaria GM/MS nº3.712/2020  considerando a 
operacionalização das pactuações, conforme Resolução CIB nº087/2021 e Nota Técnica 
nº005/2021, para os exames de rastreamento do câncer de mama e para a execução de exames 
do câncer de colo de útero, ficando o valor de R$ 6.341,22 para exames de colo de útero e R$ 
8.076,88 para exames de mama. PAUTA III – Programa assistir/hospitais: Sr. Mateus Zucoloto 
fala sobre as peculiaridades e dificuldades de hospitais de pequeno porte, no que tange ao 
custeio financeiro. Sr. Martim Wissmann explica que, apesar das dificuldades no fornecimento 
de exames e procedimentos no município, devem-se fazer esforços compartilhados para 
proporcionar os serviços no município, evitando os entraves no acesso aos serviços quando 
dependemos de outros municípios. PAUTA IV – Vacinação COVID: Sra. Crislei Gerevini fala sobre 
a vacinação, informando o panorama do município, que estará vacinando na semana pessoas a 
partir de 30 anos. Pauta V – Parceria Unisinos: Sr. Martim Wissmann compartilha sobre parceria 
com curso de medicina da Unisinos para a realização de estágio em estratégia de saúde da 
família, tendo três alunos nas equipes do Vale Verde, Centro e Alpina, sendo supervisionados 
pelos médicos das respectivas equipes, e permanecerão por seis meses no município. Pauta VI 
– Contratação emergenciais: Sra. Crislei Gerevini fala sobre os editais que foram abertos para 
contratação de profissionais em caráter emergencial. Dra. Paula do Amaral fala sobre as 
dificuldades e perdas salariais que os profissionais de saúde enfrentaram nos últimos tempos, o 
que pode estar dificultando a reposição dos profissionais, especialmente médicos. Pauta VII – 
Assuntos Gerais: Sr. Martim Wissmann informa que as atas das reuniões do Conselho de Saúde 
serão publicadas no site da prefeitura. 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.  
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MOÇÃO DE REPÚDIO 

O Conselho Municipal de Saúde manifesta repúdio em relação ao Projeto de Lei nº5.031/2021, 

especialmente por ter sido construída sem diálogo com as instituições competentes e tão pouco 

ter sido deliberada pelo Conselho de Saúde.  Entende-se o objetivo de buscar maior 

transparência e possibilidade de planejamento dos usuários, porém precisamos pensar 

conjuntamente uma forma de garantir esses princípios, sem com isso ferir a ética de sigilo das 

informações pessoais dos usuários do SUS. 

 

 


