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Aos oito dias do mês de novembro 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 da ata da reunião anterior, e passou-se à pauta do dia: 
PAUTA I – Hospital, Aditivos ao Convênio 040/2019: Sr. Martim Wissmann informa que foi 
prorrogado o prazo do Convênio firmado entre o município e a OASE – Hospital Nova Petrópolis 
através do 12º Termo Aditivo ao Convênio nº 040/2019 a contar de 01 de novembro de 2021 a 
31 de março de 2022, portanto por mais 5 meses. Permanecem inalteradas as demais condições 
do Convênio. Segue na explanação informando ainda que em acordo conjunto com o Hospital, 
a Prefeitura através da Secretaria Municipal da Saúde efetuará um repasse financeiro 
complementar ao Hospital no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a ser pago 
em parcela única. O recurso deverá ser aplicado pelo Hospital até 31 de dezembro de 2021, 
estritamente no objeto e da forma previstos no Convênio 040/2019. Terão prazo até 02 de 
março de 2022 para prestação e contas. PAUTA II – Pedido de Prorrogação para uso do recurso 
financeiro do Ministério da Saúde para Farmácia Viva:   Sr. Giovan Ivanes Camara faz uma breve 
apresentação do Projeto Farmácia Viva e informa que no ano de 2018 o município participou do 
processo seletivo, no edital SCTIE/MS nº 1, de 5 de novembro de 2018, de projetos para apoio 
à assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos, com ênfase em controle de 
qualidade, processo nº 25000.166526/2018-10 do Ministério da Saúde, por intermédio da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS).O projeto tem como 
objetivo a estruturação e consolidação de assistência farmacêutica em plantas medicinais e 
fitoterápicos (AF em PMF), com ênfase em controle de qualidade, contribuindo para garantir o 
acesso de usuários do SUS a fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia, conforme a 
Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Com a aprovação, 
o município recebeu em dezembro de 2018 por meio da portaria nº 3.862, de 5 de dezembro de 
2018 o valor de R$ 420.506,82 (quatrocentos e vinte mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois 
centavos) com cronograma e prazo de execução de 36 meses, com término em dezembro de 
2021. Apesar do cronograma de execução bem definido e organizado, entendemos hoje que se 
trata de um trabalho complexo e de difícil execução. Sendo o prazo de 36 meses curto, mesmo 
em períodos de relativa normalidade. E, ainda que em 2019 tenhamos avançado normalmente 
e conseguido em 2020 e 2021 evoluir em algumas frentes, de forma geral sofremos os efeitos 
das paralizações e reduções de atividades em decorrência da pandemia de Covid-19. Ficando 
restritas as atividades presenciais como reuniões, capacitações, e interações das equipes. Sendo 
importante também mencionar as dificuldades nos processos de compras neste período. 
Aplicamos até o momento 27,8% dos recursos do projeto e temos concluídos aproximadamente 
de 50% dos itens dos quatro eixos do plano de trabalho. Com o objetivo de concluir com êxito 
este projeto, pedimos e extensão do prazo de execução do plano de trabalho. Propomos um 
adicional de 24 meses, contados a partir de primeiro de janeiro de 2022, com o término do prazo 
original de 36 meses contados a partir da data de repasse do recurso para o município em 
dezembro de 2018. Por unanimidade foi aprovado pelos Conselheiros o pedido a ser 
encaminhado ao Ministério da Saúde para prorrogar o prazo em 24 meses para utilização do 
recurso ainda existente. PAUTA III – Eleição da Nova Diretoria do CMS:  Presidente Elton José 
Hillebrand reforça a importância da participação dos Conselheiros nas reuniões, lembrando que 
estes representam uma Entidade ou Instituição e que precisam ser o elo de ligação entre a 
comunidade representada e a Gestão da Saúde e seus prestadores para que o controle social 
seja exercido com efetividade. Reforça que nem todas as Entidades enviaram Oficio de retorno 
informando seus representantes para o novo biênio 2022/2023 e que precisamos entregar ao 
Prefeito a solicitação para a nova Portaria de nomeação dos representantes do Conselho, o 
prazo expira em 13 de novembro de 2021. Sr. Fabiano Cadorin representando o Corpo de 
Bombeiros Voluntários  informa que no Ofício nº 203/2021 do Comandante Egon Deppe ao 



Presidente do CMS informando os nomes dos Representantes, a indicação de suplente sofrerá 
alteração, a pessoa não poderá assumir. A nova indicação para suplente da Corporação será o 
Sr Fabiano Cadorin. O CMS aguarda ofício da Instituição. Sr. Elton observa que não estão 
presentes muitos Conselheiros nem seus suplentes, entre os presentes não houveram 
interessados em se candidatar para compor uma nova Diretoria do Conselho de Saúde, 
mediante isso sugere que a eleição seja feita na próxima reunião que será extraordinária e está 
programada para o dia 16 de novembro de 2021.  PAUTA IV – Assuntos Gerais: Discutiu-se sobre 
o acolhimento na recepção da UBS Centro que não é realizado de forma humanizada por alguns 
servidores. Mais alguns participantes da reunião também relatam a forma, às vezes, ríspida e 
desumana no trato com as pessoas em especial quando há negativa do atendimento. Sra Críslei 
explica que a orientação da Secretaria da Saúde, enquanto gestão dos serviços, sempre foi  a 
excelência do acolhimento. Entende-se acolhimento como o primeiro contato do servidor com 
o cliente. É fundamental que isso se estabeleça da forma mais humanizada, compreensiva e 
empática possível. A partir daí, todo o resto se encaminha.  As informações repassadas devem 
ser seguras, claras, objetivas. Críslei também esclarece uma das dificuldades em trabalhar o 
tema com as Equipes, o tempo para realizar Educação Continuada/Permanente, mas estaremos 
organizando uma capacitação a respeito do assunto. Fica estabelecido que este mês teremos 
uma reunião extraordinária no dia 16 de novembro as 16hs no Plenarinho da ACINP para 
apresentação do Orçamento para 2022 e para a eleição da nova Diretoria do CMS. 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.  

 


