
ATA Nº 03/2021 

 

Aos sete dias de abril do ano de dois mil e vinte e um o Conselho Municipal de Saúde 

às dezoito horas e trinta minutos reuniu-se para abordar assuntos pertinentes e necessários. 

A reunião foi realizada por meio do Google meet, tendo em vista a situação pandêmica e o 

alto risco de propagação do vírus através da aglomeração, por este motivo restou decidido 

continuar utilizando a tecnologia para auxiliar a comunicação até que seja seguro poder 

reunir de forma presencial.  

Primeiramente, foi dado boas-vindas a todos presentes na reunião. Assim, foi passado 

a palavra ao Presidente do Conselho o Sr. Helmuth W. Schmitt Prym, o qual salientou a 

importância da presença de todos nas reuniões e que através destes encontros será 

desenvolvido um excelente trabalho em grupo. 

Após, foi dado a palavra ao Secretário da Saúde Ricardo Denti Júnior, o qual 

explanou sobre a situação municipal referente a Covid- 19 que atualmente aguarda-se os 

relatórios com as informações de casos ativos para que se tenha um parecer de que se houve 

um aumento intensificado no número de casos em virtude do feriado de Páscoa, mas que 

espera-se que não ocorra a quantidade exponencial como ocorreu no feriado de carnaval. Ao 

que se refere a situação Dengue no município a equipe de endemias segue trabalhando a 

conscientização da população que tem contribuído nos cuidados, ainda, sobre o Aedes 

Aegypti houve aprovação de projeto de lei para aumentar o número de Agentes de Combate 

de Endemias. Quanto a vacina, houve vacinação no sábado abrangendo a faixa etária a partir 

dos 64 (sessenta e quatro) anos, também houve a vacinação de Brigadianos, Policiais Civis, 

Policiais Rodoviários Federais e Agentes penitenciários. 

A conselheira Zélia Pereira de Oliveira, a qual representa o Hospital Comunitário de 

Sarandi trazendo informações de como está a situação, que no mês de março houve 196 

internações, dentre estas 46 foram referentes a Covid-19, sendo 30 pessoas do município e 

16 da região. Outro ponto que destacou é a incidência por faixa etária, que: de 17 à 60 anos 

foram 25, de 60 à 80 anos foram 12 e de 80 à 100 anos foram 9 pessoas, este foi o pior mês 

desde o início da pandemia, onde alguns dias possuíram quatro à cinco pacientes intubados 

e sem conseguir vagas em UTIs. Ainda, apresentou recursos recebidos em 2021, dentre eles 

Emendas Impositivas do município, sendo R$ 246.444,42 (duzentos e quarenta e seis mil e 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e R$ 306.500,00 (trezentos 



e seis mil e quinhentos reais) e está em tramitação R$ 200.000,00 (duzentos mil), pelo 

governo do Estado foi recebido R$ 1.675.538,18 (um milhão seiscentos e setenta e cinco mil 

e quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). A comunidade, clubes de serviços, 

agências bancárias e os municípios do Consórcio estão sendo parceiros com expressivas 

doações e diversos tipos de apoio. Uma dificuldade que vem enfrentando é a aquisição de 

medicamentos e oxigênio, pois está em falta no mercado e o valor aumentou 

exponencialmente. Ainda, informou que o Hospital renovou o CEBAS, o qual logrou êxito 

com o pedido deferido, assim, está habilitado a ganhar isenção das contribuições do INSS 

da quota Patronal e demais tributos de lei, bem como para solicitar recursos de qualquer 

esfera do governo.  

Foi abordado a questão do PIES –  Política de Incentivo Estadual à Qualificação da 

Atenção Básica em Saúde, o qual que pode ser utilizado comprar equipamentos sem acessar 

o valor livre, sendo que para o ano de 2021 há a previsão de R$ 233.087,64 (duzentos e trinta 

e três mil e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) há um saldo no valor do dia 

01/01/2021 de R$ 165.574,22 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos), podendo o valor descrito ser utilizado para aquisição de 

materiais de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, serviços de 

terceiros pessoas jurídicas, equipamentos e material permanente. Para tanto, faz-se 

necessário ser aprovado pelo conselho. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. 

Helmuth W. Schmitt Prym colocou em votação, sendo que em unanimidade foi aprovada 

pelos conselheiros.  

Ainda, foi apresentado pela consultora Andréia a respostas do questionário 

anteriormente enviado aos conselheiros para responder, sendo analisado as respostas, as 

quais serão trabalhadas ao longo da capacitação para um bom desenvolvimento em conjunto, 

que possibilitará uma maior participação e contribuição do Conselho para com a 

comunidade.  

Nada mais a constar em ata, por esta dou encerrada.  

 

Presentes na reunião: Thaís Ribas Francesqui, Roseli Salami Debastiani, Helmuth 

W. Schmitt Prym, Vaneska Bertochi, Vanessa Oliveira, Vilmar Zimpel, Dante Fritzen, 



Delma Flores, Ivandro Magnabosco, Ricardo Denti Júnior, Luciano Ferronatto, Maria Lúcia 

Di Domenico, Rubens da Silva Martins.  


