MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO-RS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº. 301, de 17.06.1997

Ata nº 005/2019
Aos quatro (04) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (2019), às
dezoito horas (18h00min), sob a coordenação do Senhor João Altair Kroth,
Presidente deste Conselho, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de
Vereadores de Passo do Sobrado-RS, os membros do Conselho Municipal de
Saúde atendendo ao Edital nº. 001/2019, de 28.03.2019, para deliberarem a
seguinte Ordem do Dia: 1 – Indicação e Eleição dos Representantes Titulares e
Suplentes do CMS; 2 - Eleição da Diretoria para o Biênio 2019/2021; 3 –
Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos pelo Sr. João Altair Kroth, Presidente deste
Conselho de Saúde, agradeceu a presença de todos, e enfatizou a importância de
renovação dos membros do Conselho para os próximos 2 anos, de cada pessoa
poder dar sua parcela de contribuição nas decisões que envolvem as ações em
saúde. Disse também que é fundamental o comprometimento das pessoas, pois este
é o espaço para fiscalizar e contribuir, pois todos os recursos investidos devem ser
analisados pelo Conselho. Citou como exemplo os recursos advindos das Emendas
Parlamentares, que obrigatoriamente devem ser apreciados pelo Conselho a forma
de sua utilização. Falou que é um espaço sadio, onde prevalece a educação, e
almeja que deva continuar neste modelo de grupo. Tatiane Helfer explanou sobre a
instituição do Conselho de Saúde, através de lei, onde leu a última composição
nomeada pelo Decreto nº. 127, de 06 de dezembro de 2017. Esclareceu a todos que
o funcionamento da Secretaria de Saúde é bastante complexa, e citou como
exemplo a equipe de enfermagem que se programa para uma determinada
atividade, mas que devido as urgências e emergências que são atendidas na
Unidade de Saúde, a tarefa planejada não pode ser executada. Falou que a
Secretaria de Saúde está sempre à disposição de qualquer cidadão para
esclarecimentos sobre seu funcionamento. 1 – Indicação e Eleição dos
Representantes Titulares e Suplentes do CMS. Representantes do Poder
Executivo: Titular: Emanuel Helfer Kroth (9.9508-6530); Suplente: Mara Liziane
Iochims (9.9976-3150), em atendimento ao Art. 3º do Edital nº. 001/2019, o
Executivo Municipal através do Memorando nº. 027/2019, indicou seus
representantes. Trabalhadores em Saúde: Por aclamação foram indicados os
seguintes representantes. Titular: Fabiana Teresinha Zinn (9.9976-3169);
Suplente: Elizandra Terezinha Schneider (9.9593-8413); Titular: Lea Santos
Ferreira (9.9813-7911), Suplente: Carla Tatiane Severo Guterres (9.9859-2939);
Titular: Josiane Kroth (9.9976-3171), Suplente: Marinês Mueller (9.9866-7243);
Prestadores de Serviços: Titular: Paulo Almir Ferreira (9.9608-2685), Suplente:
Sergio Luiz Brandt (9.9992-3699); Usuários: Titular: Andreia Silvani Gabe dos
Santos (9.9653-1370), Suplente: Tania Lizeti Kroth (9.9729-9888); Titular:
Adriana Gonçalves (9.9807-4561), Suplente: Deise Ramone Ferreira (9.99740680), Titular: João Altair Kroth (9.9672-4174), Suplente: Rodrigo Guterres

(9.9859-2974), Titular: Roselane Kaufmann Morais (9.9524-6328), Suplente:
Adriana Roberta Xavier Eisermann (9.9736-7509), Titular: Marcia Gartner
(9.9527-6570), Suplente: Tatiane Helfer (9.99763165). 2 - Eleição da Diretoria
para o Biênio 2019/2021. Por aclamação, foi eleita a nova Diretoria do Conselho
Municipal de Saúde para o biênio 2019/2021, com a seguinte composição:
Presidente: João Altair Kroth; Vice-Presidente: Andreia Silvane Gabe dos Santos;
Secretário: Mara Liziane Iochims; Vice-Secretário: Tatiane Helfer. 3 – Assuntos
Gerais. João Kroth falou dos exames de média e alta complexidade que em
conjunto com a Secretaria de Saúde foi definido a forma de agendamento, através
de Resolução, uma vez que existia uma fila de espera. Sobre isso, agradeceu o
trabalho dos agentes comunitários de saúde que auxiliaram na divulgação, e
cientificando os pacientes para comparecer até a secretaria de saúde para
agendamento. Esclareceu ainda que foi implantado um livro de protocolo para os
encaminhamentos de exames, a partir de 11 de Outubro de 2018 e que já foram
liberados para agendamento até 31 de dezembro de 2018. Disse ainda da
necessidade de discutir o funcionamento do plantão, averiguar onde os recursos
foram investidos, uma vez que o conselho não aprovou o fechamento do
atendimento dos médicos. Ficou de agendar a solenidade de posse dos
conselheiros, em data a ser confirmada, no Gabinete do Prefeito. Pediu que na
primeira reunião deste conselho eleito, seja explanado o processo de atendimento
do posto de saúde a todos os novos membros. Passada a palavra ao Secretário de
Saúde Emanuel, que cumprimentou a todos, e solicitou que em qualquer dúvida ou
problemas que porventura possa ocorrer, que primeiramente procurem a Secretaria
de Saúde para elucidar os fatos. Disse que se sente honrado em poder trabalhar
com o Conselho de Saúde, e que juntos poderão realizar um bom trabalho. Josiane
Kroth, lembrou da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que inicia dia 10 de
abril e se estende até 31 de Maio, que a carteira de vacinação é um documento
importante que precisa ter sempre em mãos, que o público alvo são doentes
crônicos, idosos acima de 60 anos, puérperas, professores. Sobre a meningite, que
resultou em óbito em são Leopoldo, esclareceu que a vacina existe na rede pública
para crianças com 3 meses, 5 meses, e reforço com 1 ano, e para adolescentes de
11 a 14 anos. Elisio Machado questiona sobre a vacinação contra meningite, para
adolescentes, sendo esclarecido pela enfermeira Josiane. Emanuel enfatiza que
para todos os atendimentos na Secretaria de Saúde é necessária a apresentação do
Cartão SUS. Por fim, João Kroth agradeceu o espaço cedido na Câmara de
Vereadores para a reunião. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente ata
aos quatro (04) dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (2019), que
após lida e achada conforme, segue assinada.

