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Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às 18 horas e 30 1 

minutos, reuniu-se a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde nas 2 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores em reunião ordinária “on-3 

line” através da plataforma digital Google Meet. Foi registrada a presença dos 4 

seguintes conselheiros (as): Ademir Rosa, Délcio Stefan, Rogério Giaretta, 5 

Fabiana Breitenbach, Lidiene Fortes Superti, Edenilson Freitas Rodrigues, 6 

Anselmo Loureiro dos Santos, Marcelo B. de Figueiredo, Vanderli Barros, 7 

Anderson Noro, Lino Puhl, Losane Zimmermann Hintz, Sonia M. K. 8 

Petrazzini, Vania Rosa Roman, Lino José Puhl, Claudio Souto, Giovana 9 

Wachecowski, Vinicius M. Santos, Marcia Rigo, Maribel Renata Fachinetto, 10 

Elisiane Bisognin, Viviane Perassolo, Carlos Alberto Benedetti, Lenita Dalcin, 11 

Luís Tibola, Gertrudes Banturski, Marli Ludwig Thomas, Clariza da Luz 12 

Nascimento, Clarice Führ Coppetti, Antônio Vilson Pereira, Elton Enio 13 

Hubner, Dagmar Leila Zamboni, Nelson Della Valli, Fatima L. do N. 14 

Schreiner, Valdemira de Freitas, Beatir Henrich Uhmann, Irena Lenz, Artemio 15 

Fridriczweski, Maria Cristina Zanotto, Evani Bones Ferst, e os visitantes: Thais 16 

Sauthier, Milena Chaves, Ketryn König, Stefani Wizniewski, Luana 17 

Pacianello, Roseana, Lara Lissarassa, Jésica Torres, Fabiola Pinheiro, Fabiola 18 

Rigo Flores, Letícia Bianca Petter, Tais Lenz, Danieli Machry, Jessica 19 

Mazonetto, Nataly Quintela, Renan Alves, Cassia Volkmer, Delis Raquel 20 

Haubert, Fernanda Dresch, Luís Antonio Benvegnu, Maicon Zamboni, Marcos 21 

Paulo, Ronald Schaly, Silvano Cervo, Tiago Monteiro Neves, Vanessa do 22 

Nascimento, Vitor de Conti, Cristina Tramm, Lissandra Souza, Osório Antunes 23 

dos Santos, Marisa Hartwing, Patrícia Maiara Gomes, Regis Bonmann e Neiva 24 

T. Junges. A reunião foi coordenada pelo presidente Claudio Souto o qual 25 

saudou a todos os conselheiros e visitantes presentes na reunião. A secretária 26 

de mesa Valdemira Carpenedo leu o edital de convocação: 1º - Edital de 27 

Convocação; 2º - Ata número 03/2021; 3º - Correspondências; 4º - Informes: 5º 28 

- Plano de vacinação de covid 19 e H1N1 – FUMSSAR – DGAPS – Diretora 29 

Dra. Fabiana Breitenbach; 6º - PANORAMA DO COVID-19 MUNICÍPIO – 30 

Dr. Luís Antônio Benvegnú; 7º- Apreciação do ad referendum da prestação de 31 

conta do Hospital Vida e Saúde – Parecer da Comissão de Orçamento e 32 

Finanças 8º - Prestação de conta Nota Fiscal Gaúcha – Parecer da Comissão de 33 

Orçamento e Finanças; 9º - Serviço de exames de mamografia – FUMSSAR – 34 

Presidente Sr. Délcio Stefan; 10º - Apresentação da Pactuação dos Indicadores 35 

de Saúde - FUMSSAR – DGAPS – Dra. Fabiana Breitenbach; 11º - 36 

Apresentação sobre as próteses dentárias – FUMSSAR – DGAPS – Dra. 37 

Fabiana Breitenbach; 12 - Assuntos Gerais; Colocado em votação o edital foi 38 

aprovado por unanimidade. Ata número 03/2021 encaminhada via e-mail para 39 
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os conselheiros. Colocada em votação a ata foi aprovada por unanimidade.  40 

Correspondências: a secretária de mesa Valdemira apresentou as 41 

correspondências expedidas por este Conselho: ofício encaminhado para o 42 

presidente da FUMSSAR informando que a conselheira Dagmar Leila 43 

Zamboni representará este Conselho no Comitê de Mortalidade Infantil e 44 

Materna. Ofício encaminhado para o presidente da FUMSSAR solicitando 45 

informações sobre o Plano Municipal de Vacinação a pedido do Ministério 46 

Público. Ofício encaminhado a presidência da FUMSSAR solicitando 47 

informações sobre a diminuição de 37,66% dos exames de mamografia no ano 48 

de 2020 em relação a 2019. Correspondências recebidas: ofício da Diretora da 49 

Atenção Básica Fabiana Breitenbach onde solicita pauta para apresentação da 50 

Pactuação dos Indicadores de Saúde 2021 e Próteses Dentaria.  Indicação de 51 

conselheira Suplente do Clube de Mães Sra. Veleda Cardoso.   Ofício da Sra. 52 

Dilene Maciel Cezar solicitando o seu afastamento da Comissão de 53 

Fiscalização e do Conselho de Saúde por motivos pessoais. Ofício do 54 

presidente da FUMSSAR respondendo ao ofício nº 00868.000.340/2021-0001 55 

do Ministério Público, referente às informações sobre o Plano Municipal de 56 

Vacinação. Informes: o presidente do Conselho Cláudio Souto registrou a 57 

passagem do dia Mundial da Saúde (OMS), no dia 07 de abril, lendo um 58 

manifesto da OMS, que fala da desigualdade social e a defesa do direito do 59 

acesso aos serviços de saúde com qualidade. Outro informe é o relatório da 60 

audiência pública do 17/03/2021, com a descrição das manifestações dos 61 

convidados para a mesa, e as propostas sugeridas pelos participantes da 62 

reunião: Comitê permanente de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de 63 

sugestões que auxiliem o comitê de enfrentamento de crise, multidisciplinar; 64 

Banco de ideias direto com a comunidade; Comitê de análise de dados formado 65 

pelas faculdades da região, com profissionais de matemática e estatísticas, 66 

auxiliando na análise dos dados e propostas; Programa voluntário para 67 

acompanhamento das condições das pessoas contaminadas, principalmente do 68 

grupo de risco; Parceria pública privada para um ambulatório clínico 69 

comunitário; A maioria das manifestações dos participantes foi em favor do 70 

“tratamento precoce”; Manifestações em favor do uso das medicações com 71 

comprovação científica e autonomia médica para prescrição; Proposta de 72 

projeto de pesquisa nos pacientes que estão internados. Este documento 73 

elaborado foi encaminhado aos gestores públicos da Fundação Municipal de 74 

Saúde e ao Prefeito Municipal.  75 

 76 

 77 
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O conselheiro e coordenador da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), 78 

Anselmo Loureiro, relata recurso do Estado destinado para os hospitais, de 79 

acordo com os leitos cadastrados, e os prontos atendimentos, e o recurso para a 80 

contratação de profissionais para fiscalização no enfrentamento dos protocolos 81 

da COVID, um agente para 2.000 pessoas. O presidente Claudio parabenizou a 82 

diretora do Hospital Vida e Saúde, Vanderli de Barros, eleita vice-presidente 83 

da Associação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. A diretora relatou o 84 

intenso trabalho na estrutura do espaço físico e a finalização da escala médica 85 

para colocar em operação mais 10 leitos de UTI no Hospital ABOSCO. Na 86 

sequência o Dr. Benvegnú foi convidado para apresentar uma análise do 87 

COVID 19, inicialmente fez considerações do início da pandemia, notificação 88 

do primeiro caso em 20/03/2020 e o primeiro óbito em 08/05/2020. Menciona 89 

várias as ações de enfrentamento no início da pandemia. Apresenta um gráfico 90 

em coluna dos suspeitos de covid 19 atendidos nas unidades sentinelas, 91 

distribuídos por distrito sanitário, e cada distrito com os quantitativos em três 92 

colunas, e cada coluna representa um período, uma coluna corresponde aos 93 

meses de julho e agosto, a outra coluna novembro e dezembro e a coluna de 94 

fevereiro e março, analisa a concentração maior em alguns distritos, 95 

possivelmente relacionado pela maior circulação de pessoas, com maior pico 96 

nos meses de fevereiro e março. Outro gráfico da apresentação mostra em 97 

gráfico pizza a concentração em faixa etária, até 30 anos, de 31 a 50 anos, 51 a 98 

79 anos e acima de 80 anos, onde as concentrações se dão nas duas primeiras 99 

faixas etárias descritas, sendo acima de 80 anos muito pouco. Outro gráfico 100 

pizza é o número de contatos domiciliar por suspeito de COVID, com a 101 

análise. Outro gráfico mostrado é o padrão quantitativo dos casos confirmados 102 

do COVID-19, desde o início da pandemia, com a sua análise. Mostra uma 103 

tabela com a taxa de mortalidade de alguns municípios, com a sua análise. 104 

Outro gráfico, mostra a quantidade de pessoas com o diagnóstico e óbitos pelo 105 

COVID 19 em relação as semanas epidemiológicas, com a devida análise pelo 106 

apresentador. Outro gráfico pizza, mostra a distribuição por sexo, 53% 107 

mulheres e 47% homens, outro gráfico pizza mostra a classificação por 108 

sintomas, sendo síndrome gripal com 77%, assintomático com 20% e síndrome 109 

respiratória aguda grave 3%. Apresenta tabela com colunas, onde cada coluna 110 

está disposta por faixa etária, e dentro da coluna está separada a quantidade por 111 

gênero. Gráfico que analisa os óbitos, onde apresenta uma diminuição dos 112 

óbitos da faixa etária acima de 80 anos, em relação as outras faixas etárias. 113 

Gráfico com internações distribuídas por semana epidemiológica. Tabela com a 114 

média de dias de internações das pessoas com foram a óbitos. Gráficos com os 115 

quantitativos de internações na macrorregião missioneira. Gráfico com as 116 
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internações em leitos clínicos e unidade de terapia intensiva (UTI) no Rio 117 

Grande do Sul. Houve manifestações dos conselheiros Antônio Vilson Pereira, 118 

o qual faz comparação da taxa de mortalidade por 100 milha habitantes de 119 

Santa Rosa, com a mesma média da cidade de Araraquara, cidade que fez 120 

“lockdown”, constata que na caminhada a falta de uso de máscara pelas 121 

pessoas, insiste na importância dos gestores propagandear a conscientização 122 

das condutas de prevenção, como o uso de máscara, a higiene das mãos com 123 

álcool gel e o distanciamento social. O conselheiro Carlos Bededetti discorda 124 

do Dr. Benvegnú a associação de maior incidência de casos de COVID, com 125 

maior atividade econômica e que o lockdown foi determinante para isso, 126 

justifica que 90% das pessoas que estão trabalhando no centro comercial, são 127 

oriundos de fora do centro, e o “lockdown” no Rio Grande do Sul foi tardio, 128 

pois as contaminações têm um pico e depois diminuem automaticamente, 129 

solicita esclarecimento sobre esta posicionamento. Dr. Benvegnú reponde 130 

corrige o termo econômico, e substitui pelo termo convívio social, os bairros 131 

onde houve maios incidência, são locais onde tem mais gente circulando, as 132 

empresas têm um padrão de comportamento das atividades diárias, que confere 133 

um certo cuidado maior, uma festa tem uma mudança deste padrão de 134 

comportamento dos cuidados, e onde pode haver mais contaminações. Em 135 

Santa Rosa nunca teve “lockdown”, nem no Rio Grande do Sul. Houve no 136 

máximo atividades econômicas diminuídas. Houve perda do controle, o que 137 

nos tem orientado infelizmente é o medo. Passou um ano, não teve o tal do 138 

pico da curva, as pessoas começaram a viajar, praia, perdeu-se o medo, 139 

consequentemente houve aumento das infecções, tivemos 670 casos em 140 

fevereiro, se não houvesse nenhuma restrição de mobilidade, isto vai a mil 141 

casos, neste caso poderia chegar num ponto, onde iria haver uma saturação  e 142 

iria haver uma diminuição do número de infectados, mas nesta situação iria se 143 

perder muita gente, a nossa mortalidade iria subir muito, com essa redução de 144 

circulação conseguimos diminuir o número de casos e da mortalidade. Para a 145 

saturação do número de casos e a diminuição natural da curva de infectados em 146 

Santa Rosa, teríamos que ter 20 a 30 mil pessoas nas três semanas, e aí a 147 

mortalidade seria muito grande, este é o objetivo desde o início da pandemia é 148 

atenuar a curva, diminuindo a transmissão, menor o número de pessoas graves, 149 

e menor o número de óbitos, e com a vacina pretende-se diminuir 150 

significativamente, se conseguirmos a metade da população imune logo após a 151 

vacina, vamos diminuir bastante a contaminação. Na continuidade, a diretora 152 

da Atenção Básica Dra. Fabiana Breitenbach apresentou informações acerca da 153 

vacinação de COVID-19 e H1N1. A vacinação ocorre de acordo com o Plano 154 

Nacional e Estadual, e a cada remessa de vacina que chega acontece à reunião 155 
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da Comissão Intergestores bipartite (CIB), onde o presidente Delcio Stefan 156 

sempre se faz presente e é pactuado entre os municípios. Atualmente está 157 

ocorrendo à vacinação dos 63 anos de idade, e a previsão que em 14 dias inicie   158 

a vacinação de pessoas com morbidades.  O conselheiro Carlos Benedetti 159 

solicitou informações sobre as dosagens inferiores dos frascos. A diretora 160 

Fabiana relata  problemas com a vacina CORONAVAC, com perda em torno 161 

de 200 doses, isto foi comunicado ao Estado. Também solicitou informação do 162 

governo federal sobre o armazenamento da segunda dose. O diretor adjunto da 163 

14ª CRS Marcelo, relata que não está sendo feito o armazenamento. Segundo a 164 

secretaria de Saúde Sra. Arita Bergman, uma pequena quantidade 0.40% está 165 

sendo armazenada no centro de armazenamento em Porto Alegre para a 166 

aplicação da segunda dose. A conselheira Elisiane parabeniza a Diretora 167 

Fabiana pela clareza e objetividade da apresentação. Desde que foi 168 

estabelecido às estratégias de vacinação está se trabalhando arduamente, mas 169 

com muita motivação e satisfação. Cada dose aplicada é de esperança e 170 

comemoração.  Agradece as equipes, os enfermeiros responsáveis pelas 171 

imunizações, coordenadores, residência multiprofissional, a colega Maribel 172 

pela colaboração na organização e na aplicação das vacinas. Reforça, que os 173 

grupos são maiores e as equipes não conseguem ligar para todos, solicita que as 174 

pessoas ligam para agendar o dia da vacina. Agradece o Conselho municipal 175 

pela autenticidade pela parceria de acompanhar e fiscalizar esse trabalho. 176 

Também agradece a 14ª CRS pela parceria. O conselheiro Marcelo parabeniza 177 

a Diretora da Atenção Básica Fabiana pela perfeição da gestão, também a 178 

Elisiane, presidente Delcio e toda a Fundação de Saúde, e o estado sempre está 179 

à disposição para dúvidas e esclarecimentos. O Conselheiro Antônio ressalta a 180 

importância da vacina pública para todos. “ad referendum” prestação de contas 181 

do hospital Vida e Saúde; o presidente Claudio esclarece que em função da 182 

construção da comissão e devido a quantidade de documentos para analisar o 183 

ad referendum será prorrogado e será apreciado na próxima reunião do 184 

conselho. Em função do processo de construção da comissão a Prestação de 185 

Contas Nota Fiscal Gaúcha do Hospital Vida e Saúde também será aprovado 186 

por “ad referendum“ e será apreciado na próxima reunião. Solicitou a palavra 187 

o conselheiro Antônio Vilson Pereira e ressalta que está prestação de conta da 188 

Nota Fiscal Gaúcha não é complexa, e para não acumular sugere que seja 189 

colocado em votação com a condição de pôs apresentação do relatório da 190 

comissão. O conselheiro Carlos Benedetti, ressalta que existe comissão para 191 

avaliar e analisar os documentos, e não concorda com a emissão de ‘’ad 192 

referendum”. O presidente Claudio esclarece que sugere a aprovação por “ad 193 

referendum” pelo motivo da comissão ainda não estar completa e a dificuldade 194 
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em reuni-la. A conselheira e diretora do hospital Vanderli esclarece que todos 195 

os documentos foram encaminhados em tempo hábil, e será levado na 196 

assembleia do hospital no mês de maio, e não terá problema se não for emitido 197 

o ‘‘ad referendum” se esta for a decisão da plenária.  O recurso foi usado para 198 

o fim que foi destinado e está à disposição da comunidade. O Presidente 199 

Claudio esclarece que pelo regimento interno poderá ser emitido um ad 200 

referendum. Em função do tempo, foi aprovado mais 30 minutos de reunião. 201 

Seguindo a ordem do dia, a Diretora da Atenção Primaria em Saúde Dra. 202 

Fabiana Breitenbach apresentou a Pactuação dos Indicadores de 2020, 203 

apreciado e aprovado por unanimidade. O presidente da FUMSSAR Delcio 204 

Stefan responde o ofício do Conselho que trata sobre a grande diminuição da 205 

realização dos exames de mamografia. Nos últimos 20 anos, nunca teve 206 

problema com a oferta dos exames de mamografia, este ano de 2020 com a 207 

pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer os exames.  Em 2020 foram 208 

agendados 2.231 exames, foi realizado 1.634 exames. O efeito COVID atingiu 209 

diretamente a diminuição deste exame e outros exames de laboratório. O 210 

conselheiro Cláudio Souto questionou o presidente Délcio Stefen, o 211 

planejamento para estimular e reagendar as pessoas para realizar o referido 212 

exame. A Dra. Fabiana colocou a possibilidade de realizar a busca ativa das 213 

pessoas que não compareceram para o exame. Na continuidade, a diretora da 214 

Atenção Básica Fabiana Breitenbach apresentou as mudanças em alguns 215 

critérios para as próteses dentárias: tipos de próteses que serão fornecidas; 216 

prótese total e prótese removível. Cada Posto de Saúde (cirurgião-dentista) terá 217 

agenda própria para agendamento da confecção de prótese total ou prótese 218 

parcial removível. Os encaminhamentos para as confecções das próteses, serão 219 

realizados através de agendamentos (e não lista de espera), através da 220 

plataforma digital IPM. Próteses que estão com problemas de adaptação, que 221 

perderam dentes e estão em boas condições, encaixam-se no conserto de 222 

prótese, a qual a FUMSSAR já possui esse serviço para pessoas; Idosos acima 223 

de 65 anos; Pessoas portadoras de deficiência que recebem benefício de 224 

prestação continuada (BPC); Critérios para encaminhamento: prótese 225 

removível; idosos acima de 65 anos; eventualmente pessoas abaixo de 65 anos 226 

que poderão ser encaminhadas no caso de reabilitação de dentes anteriores 227 

perdidos por acidente/trauma (dentes incisivos e caninos) que acarretam grande 228 

impacto negativo na estética e funcionalidade. Não serão encaminhados para 229 

confecção de prótese removível para usuários que tenham perdido apenas 230 

dentes molares. Para ambos os critérios, o usuário somente será encaminhado 231 

para a confecção da prótese caso não tenha recebido a mesma prótese da 232 

FUMSSAR nos últimos 5 anos. Não havendo mais nada a tratar, a presidente 233 
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agradeceu a direção da Câmara de Vereadores pela cedência do espaço onde 234 

foi realizada esta reunião on-line bem como a utilização dos equipamentos de 235 

informática necessários, e a presença dos conselheiros e visitantes presentes, da 236 

qual se lavrou a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada pelo 237 

presidente Cláudio de Oliveira Souto e por mim Neiva Junges que a lavrei. 238 

mailto:conselhosaude2011@hotmail.com

