
CONSELHO MUINiCiPAL DE SAÚDE 
Município de Capitão Lednidas Marques - Paraná 
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ATA01/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 22/01/2019. 

3 
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITA° LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Odilce 
6 Parolin, Rosani Sobottka, Fátima Myahira, Lenir D Rossetto, Teresinha Saggin Bordin, 
7 Terezinha de Oliveira, Bernadete Alfen, Ademar Mantovani, Neri Bordin, Ivone Salete 

	

8 	Elsenbach Bortolace, Ivo João Scapini e Fábio Marcelo Ost. 
9 

	

10 	Pauta: Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Dezenove às quinze e 

	

11 	trinta horas, compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os 
12 membros do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a 

	

13 	presença, o presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. 

	

14 	0 secretario Fábio faz leitura da ata da reunião anterior. Os conselheiros presentes analisam 
15 a ata e aprovam-na com unanimidade. Fábio comenta sobre o Regimento Interno para 

	

16 	Conferência Municipal de Saúde, também propõe adequar datas para a realizações das Pré- 

	

17 	conferências Municipais e da Conferência Municipal de Saúde em relação as Conferências 

	

18 	Estadual e Federal de Saúde. Discutido que as pré-conferências serão realizadas no ESF's. 

	

19 	0 Presidente do Conselho precisará delegar comissão organizadora. Determinar data nos 
20 ESF bem como os palestrantes (Marcelo, Regina da 10a  Regional de Saúde),  etc.  Com  a 

	

21 	palavra o secretário Ademar comenta sobre o recadastramento, em que todo o cadastro 
22 deverá conter o cartão SUS, para a realização de consultas e procedimentos e, em caso 

	

23 	esporádico, o cadastro provisório. Ademar também comenta sobre a implantação de uso de 

	

24 	Tablet's  para as equipes de Agentes Comunitários de Saúde. Em seguida, Ademar pronuncia 

	

25 	a respeito do resultado do L.I.R.A, época difícil com temporada de chuva e sol. Momento 
26 aberto para comentários, e sugestões, como não houveram, o presidente do Conselho, Ivo, 
27 agradece a participação dos conselheiros e encerra a presente reunião. Sem mais nada a 

	

28 	constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e 
29 encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença, 
30 em anexo. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 22 DE JANEIRO DE 2019 
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE 
Município de Capitão  Leonidas  Marques - Paraní  

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitão Lekidas Marques — Paraná 

	

1 	ATA 02/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 	 CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 12/02/2019. 
3 

	

4 	LOCAL.  SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITA° LEÔNIDAS MARQUES/PR Participantes: Lenir Rosseto, Bernadete Alfen, 

	

6 	Fatima Miyahira, Neri Bordin, Cilson Brusk, Ivo João Scapini, Jandira Casali, Andreia 

	

7 	Calgaro, Andressa Lenhardt Ragadali, Ivone Salete Bortolace, Odilce Parolin, Ademar 

	

8 	Mantovani, Cristina da Silva e Fabio Marcelo Ost. 

	

9 	Pauta: Aos doze dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 
10 compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

11 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o presidente do Conselho, 

	

12 	senhor Ivo, inicia a reunido com momento de oração. Fabio faz leitura da ata da reunido anterior. Após 

	

13 	leitura, os conselheiros presentes analisam a ata e aprovam-na com unanimemente. Os conselheiros 

	

14 	discutem datas para a realização das pré-conferências, as datas estipuladas foram para o UAPSF 

	

15 	Central dia 25 de fevereiro à tarde; no Campo da Baixada ocorrerá dia 26 de fevereiro; para a unidade 

	

16 	Cidade Baixa dia 27 de fevereiro à tarde; no bairro Santa Rita e Primavera ocorrerão no dia 28 de 
17 fevereiro; Santa Mônica dia 12 de março. 0 Conselho passa agora a composição da equipe de 
18 Comissão Organizadora: as enfermeiras que são membros do Conselho, Ivone, Odilce, Andressa e 

	

19 	Andreia; secretário municipal de saúde Ademar; secretario executivo Fabio; presidente do Conselho 
20 Ivo e a conselheira Terezinha. Os conselheiros presentes aprovam a Comissão Organizadora 

	

21 	unanimemente. em seguida Fabio faz leitura do Regimento Interno da X Conferência Municipal de 

	

22 	Saúde. foi decidido que a Comissão Organizadora se reunirá na quinta-feira, dia 15 de fevereiro nas 
23 dependências do Posto Central de Saúde para a organização das pré-conferências nos ESFs. Com  a 

	

24 	palavra o secretario de saúde Ademar frisa que a realização das pré-conferências nas comunidades  sera.  

	

25 	uma oportunidade de mostrar o trabalho que a equipe de Saúde tem feito, bem como sua estruturação. 
26 Os objetivos de cada reunião  sera  a elaboração de propostas voltadas à realidade de cada ESF. 

	

27 	Momento aberto para discussões. 0 presidente Ivo agradece a participação e encerra a presente 

	

28 	reunião.. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SACIDE 
Município de Capitio Letmidas Marques - Paraná 

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	 E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capita° Le6nidas Marques — Paraná 

   

	

1 
	

ATA 03/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 
	

CAPITAO LEONIDAS MARQUES — 19/03/2019. 
3 

	

4 	LOCAL.  SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Claudio Zeni, Rosani Sobottka, 

	

6 	Lenir Rosseto, Andreia Calgaro, Terezinha de Oliveira, Bernadete Alfen, Cilson Brusk, 

	

7 	Jandira Casali, Ivone Salete Bortolace, Ademar Mantovani, Ivo João Scapini,  Perique  

	

8 	Borella, Cristina da Silva, Marciane Scapini e Fabio Marcelo Ost. 

	

9 	Pauta: Aos dezenove dias do Ines de Março do ano de Dois Mil e Dezenove As quinze e trinta horas, 
10 compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

11 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, a senhora Ivone, inicia a 

	

12 	reunião com momento de oração. Fabio faz leitura da ata da reunião anterior. Após leitura, os 

	

13 	conselheiros presentes analisam a ata e aprovam-na com ressalvas ortográficas. 0 Secretario Executivo 

	

14 	Fábio comunica sua participação, assim como a participação da conselheira Terezinha de Oliveira e do 

	

15 	servidor público Jaime Parmigiani, no 6° Ciclo de Debates em Saúde do Trabalhador realizado no 

	

16 	auditório da Unipar em Cascavel-Pr, e sobre as propostas levantadas nos grupos de debates e que 

	

17 	podem ser utilizadas na 10° Conferência Municipal de Saúde de Capitão Le6nidas Marques que 

	

18 	acontecerá no dia 27 de março de 2019 As 19 horas e 30 minutos no Centro Cultural Casa da Cultura. 

	

19 	Fábio fala sobre as propostas levantadas nas pré-conferências. Levanta-se a proposta de criação da Cist 
20 visando a melhoria do tratamento na saúde do trabalhador. Terezinha fala sobre a dificuldade do 

	

21 	trabalhador em cuidar da saúde e sobre como ideias levantadas no 6° Ciclo de Debates podem ser 

	

22 	inseridas nas propostas da Conferência Municipal de Saúde. Debate-se que os membros da comissão 

	

23 	organizadora da Conferência se reúnam para discutir as propostas levantadas até o momento e sobre a 

	

24 	importância de um delegado para a Conferência Estadual de Saúde que saiba defender as propostas 

	

25 	pertinentes A saúde do município, reunião fica marcada para quinta-feira dia 21/03/19 As 8 horas e 30 
26 minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. Com  a palavra, o Técnico de 

	

27 	contabilidade da prefeitura Elton passa as informações das receitas e despesas da saúde do município 

	

28 	exercício 2018 que precisam ser analisadas e votadas pelo conselho para ir ao Tribunal de Contas, o 

	

29 	conselho aprova a resolução para o gasto do superavit para o exercício 2019. 0 Secretario de Saúde, 

	

30 	senhor Ademar comenta a respeito da proposta de construção da UBS Pedro Dallabrida e da reforma da 

	

31 	UBS Santa Rita. Momento aberto a duvidas. A enfermeira Ivone Bortolace fala a respeito do Plano de 

	

32 	Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família que visa o melhor acompanhamento das famílias 

	

33 	participantes do programa com a participação de todos os setores do município. Ademar agradece a 

	

34 	participação, e reforça o convite a todos a comparecer na 10° Conferência Municipal de Saúde dia 27 

	

35 	de março de 2019 As 19 horas e 30 minutos no Centro Cultural Casa da Cultura. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 19 DE MARÇO DE 2019 
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CONSELHO MUINiCiPAL DE SAODE 
Município de Capitão Leônidas Marques -  Parana  

Fone  / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail: conselhosaudeelm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	CapitAo Lebnidas Marques — Parana  

   

	

1 
	

ATA 04/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 
	

CAPITAO  LEON  IDAS MARQUES — 09/04/2019. 
3 

	

4 	LOCAL SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernardete Alfen, Rosani 

	

6 	Sobottka, Cilson Brusk, Claudio Zeni, Ivo João Scapini, Cristina da Silva, Jandira 

	

7 	Casali, Fátima Myahira, Ivone Salete Bortolace, Odilce Parolin, Ademar Mantovani, e 

	

8 	Fabio Marcelo Ost. 
9 Pauta: Aos nove dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezenove As quinze e trinta horas, 

10 compareceram na Salà de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

11 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o senhor Ivo Scapini, inicia 

	

12 	a reunião com momento de oração. 0 Secretario Executivo Fábio faz leitura da ata da reunião anterior. 

	

13 	Após leitura, os conselheiros presentes analisam e aprovam a ata. Fábio comenta a respeito da X 

	

14 	Conferência Municipal de Saúde de Capitão Letmidas Marques, que aconteceu no dia 27 de março de 

	

15 	2019 na Casa da Cultura, ressaltando que a delegada eleita para participar da Conferencia Estadual, a 

	

16 	senhora Terezinha de Oliveira, não pode assumir o cargo por ser representante dos trabalhadores e não 

	

17 	dos usuários, ficando assim seu suplente, o senhor Claudio Zeni, como delegado responsável para 

	

18 	comparecer na Conferência Estadual. Fábio fala sobre a documentação que precisa ser enviada para a 

	

19 	108  Regional de Saúde sobre a Conferencia Municipal de Saúde. Fabio comenta ainda sobre a reunião 

	

20 	que precisa ser feita para a escolha dos representantes (titulares e suplentes) dos usuários, dos 

	

21 	trabalhadores e dos prestadores de serviços para serem membros do Conselho Municipal de Saúde e 

	

22 	fala das entidades que se auto indicaram para fazerem parte e da necessidade de que as entidades 

	

23 	mandem oficio indicando cada um o seu representante (titular e suplente), fala também da quantia de 

	

24 	vagas por segmento e da participação dos trabalhadores e usuários como membros ativos do Conselho 

	

25 	Municipal de Saúde. 0 Secretario de Saúde Ademar fala da necessidade de representantes indicados 

	

26 	pelo prefeito municipal que participem ativamente das reuniões do Conselho. Fábio fala da necessidade 

	

27 	de reunião para decidir quais entidades serão titulares e quais serão suplentes, ressaltando quais 

	

28 	entidades fazem parte e quais já indicaram seus representantes. Comenta-se ainda sobre as entidades 

	

29 	que representam o mesmo segmento que podem ser uma titular e uma suplente, e das entidades que 

	

30 	poderiam fazer parte do Conselho mas não manifestaram interesse. Fábio comenta a necessidade de se 

	

31 	ter toda a documentação certa e pronta para a realização da assembleia de escolha dos membros 

	

32 	titulares e suplentes para que assim na próxima reunião já esteja formado a mesa diretora para a escolha 

	

33 	do novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. A enfermeira Ivone Bortolace fala a respeito do 

	

34 	inicio da Campanha de Vacinação contra a Gripe que começa no dia dez de Abril de 2019, sendo que 

	

35 	neste ano a vacina somente estará disponível no Posto Central , no Posto de Saúde do Alto Alegre e no 

	

36 	Poste de Saúde do Bom Jesus. Ivone ainda fala que do dia dez até o dia dezenove a vacina só estará 

	

37 	disponível para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, a partir do dia 

	

38 	vinte a vacina estará abrangendo as outras faixas etárias como pessoas com mais de sessenta anos, 
39 pessoas com doenças crônicas e trabalhadores da saúde. Ademar fala da necessidade de se alcançar 

	

40 	100% da meta de vacinação. Ivone também fala da importância do cuidado e de combater o mosquito 

	

41 	da dengue, ainda mais com o alto número de notificações de dengue. Ademar fala da criação de lei com 
42 o intuito de punir o munícipe que não cuide adequadamente de seu lote fazendo com que toda a 

1 



V. CONSELHO IMIUNiCiPAL DE SACODE 
ti Município de Capitão LeOnidas Marques - Paraná 

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capita() Leknidas Marques — Paraná 

43 	população ajude a combater o mosquito da dengue. Momento aberto a dúvidas. A senhora Bernardete 
44 	Alfen comenta a respeito do conteiner ganhado pela paróquia para a instalação de fábrica de fraldas 
45 	descartáveis que serão distribuídas para a população carente. Como não houveram mais dúvidas, o 
46 	senhor Ivo Scapini agradece a participação de todos e convida para a próxima reunião. 

2 



REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 09 DE ABRIL DE 2019 
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAUDE 
Município de Capitão Lednidas Marques - Paraná 

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitão Lebnidas Marques — Paraná 

   

	

1 	ATA 05/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 	 CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 18/06/2019. 
3 

	

4 	LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITA° LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Ademar Mantovani, Bernardete 

	

6 	Alfen, Cristina da Silva, Jandira Casali, Claudio Zeni, Fátima Myahira, Cilson Brusk, Ivo 

	

7 	João Scapini, Rosani Sobottka, Ivone Salete Bortolace, Odilce Parolin e Fabio Marcelo 
8 Ost. 

	

9 	Pauta: Aos dezoito dias do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 
10 compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

II 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o Secretario Municipal de 

	

12 	Saúde senhor Ademar Mantovani, inicia a reunião com momento de oração. 0 Secretario Executivo 

	

13 	Fabio apresenta a gestão os novos conselheiros e expõe os nomes dos titulares e suplentes que irão 

	

14 	compor a nova gestão conforme lista em anexo. E realizada discussão a respeito do preenchimento das 

	

15 	vagas remanescentes devido algumas entidades não apresentarem nomes. Fabio explana aos presentes 

	

16 	sobre o que é o Conselho Municipal de Saúde, quais suas funções perante a prefeitura e a comunidade e 
17 sobre a importância da participação dos membros nas reuniões. 0 senhor Ademar fala sobre a 
18 montagem de uma sala de reuniões adequada com equipamentos próprios do Conselho. Fábio fala 

	

19 	sobre o regimento interno que data do ano de 1996 e precisa ser revisto. E falado sobre a importância 

	

20 	dos membros do Conselho repassarem as informações discutidas para a comunidade. Ademar salienta 

	

21 	que o Conselho é o regulador das ações dos serviços de saúde. E realizado a leitura da ata da reunião 

	

22 	anterior que é analisada e aprovada sem ressalvas pelos membros presentes. Fabio fala da importância 

	

23 	de um presidente do Conselho ser do segmento de usuários da saúde e que o tempo de exercício do 

	

24 	presidente não esta especificado no regimento interno. Momento aberto a discussão para a escolha do 

	

25 	presidente, vice-presidente e secretário executivo do Conselho, sendo ressaltado a importância de 

	

26 	ocorrer uma ajuda mútua entre esses, perante aos assuntos pertinentes ao Conselho. Após votação são 

	

27 	escolhidos como presidente o senhor Mauricio, como vice-presidente o senhor Cilson Brusk e como 
28 secretária executiva a senhora Bemardete Alfen. Com  a palavra os participantes da Conferência 

	

29 	Estadual de Saúde fazem levantamento de como foram suas participações. A senhora Terezinha avalia 
30 a Conferencia comparando como está a saúde de Capitão Leônidas Marques em vista a outros 

	

31 	municípios, fala também sobre as propostas discutidas, sobre a participação da população, sobre o 

	

32 	Conselho Estadual de Saúde e sobre a escolhas dos delegados para a Conferência Nacional de Saúde, 

	

33 	sendo que a mesma foi eleita delegada para participar da Conferência Nacional, assim como a senhora 

	

34 	Joana, sendo esta última representante dos trabalhadores da saúde. Momento aberto a dúvidas. Como 

	

35 	não houveram mais dúvidas, o novo presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida 
36 para a próxima reunião. Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do 
37 Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos 

	

38 	presentes na lista de presença, em anexo. 

1 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 18 DE JUNHO DE 2019 
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CONSELHO IMUNiCiRAL DE SAÚDE Z019 ZOZZ 

Entidade Segmento Titular Suplente 

SMS GESTOR ADEMAR MANTOVANI ODAIR FARINA 

SMS GESTOR IVONE DANIELLI BIANCO 

FISOTERAPIA PRESTADOR ELIZANDRA FITES FRANCO FRARE 

HOSPITAL PRESTADOR ROSANE CHIODI CLAUDIA 

SINDICATO TRABALHADOR TEREZINHA ELIZANGE 

SMS TRABALHADOR  MARISA  DUTRA MARLI SUPTIL RAUBER 

SMS TRABALHADOR ODILCE JAIME PARMIGIANI 

SMS TRABALHADOR ANDREIA ADRIELLI CAMARGO  

SIR  USUÁRIO CLAUDIO ZENI MELITA CAPELETI 

IGREJA USUÁRIO BERNARDETE ALFEN VERA  LUCIA  ZENI 

APAE USUÁRIO ROSANI SOBOTTKA ALCIRA VOLTOLINI 

CLUBE VOVO USUÁRIO MARLENE CILSON BRUSCHI 

,PASTORAL CRIANÇA USUÁRIO  JAN  DIRA CASALI 

PASTORAL IDOSO USUÁRIO MAURICIO 

CLUBE VOVO ALTO A USUÁRIO NERI BORDIN TEREZINHA BORDIN 

ASSOC STA MONICA USUÁRIO MARRONZINHO 



CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE 
Município de Capitão Lednidas Marques -  Parana  

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudechn@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capita() Lebnidas Marques — Paraná 

   

2 
3 

	

4 	LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITA° LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Adrielli Camargo da Silva, 
6  Andrea  Calgaro, Ivone Salete Bortolace, Franco  Simon  Frare, Jaime Parmegiani, 
7 Antonio Mauricio Rodrigues, Ademar Mantovani, Bernardete Alfen, Teresinha Bordin, 

	

8 	Neri Bordin, Neureci Ferreira, Vera Lucia Zeni, Bernardete Alfen, Marli Suptil Rauber e 

	

9 	Fabio Marcelo Ost. 

	

10 	Pauta: Aos dezesseis dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o Presidente do Conselho, 

	

13 	senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração. 0 Secretario Executivo Fabio 

	

14 	realiza a leitura da ata da reunião anterior que é analisada e aprovada sem ressalvas pelos membros 

	

15 	presentes. E repassado aos membros do conselho cópia da lista contendo todos os nomes que fazem 

	

16 	parte do atual conselho. A coordenadora das Agentes Comunitárias de endemias de Endemias, a 

	

17 	senhora Neureci Ferreira, fala a respeito da dengue em nosso município, onde foi realizado 

	

18 	levantamento do LIRAa sendo que este teve queda, no índice que ficou em 2%, queda que também foi 

	

19 	observada no número de casos de notificações de dengue. 0 Secretário de Saúde, o senhor Ademar, 

	

20 	fala da porcentagem que o Ministério da Saúde preconiza para o LIRAa que é de 1% e fala também do 

	

21 	pedido do Ministério Público para que seja realizado prestação de contas quanto ao que a secretária de 

	

22 	Saúde esta realizando para o combate ao mosquito da dengue. Ademar também fala da carreata que foi 

	

23 	realizada no último sábado dia treze, para conscientização da população quanto ao mosquito e fala 

	

24 	também do trabalho realizado anteriormente com as ACSs e ACEs para o recolhimento de lixos para 

	

25 	evitar criadouros do mosquito. Sendo que esta ação resultou na queda do número das notificações de 

	

26 	dengue. Ademar fala do número de ACEs que o município é contemplado pelo MS , além daquelas que 

	

27 	o município disponibiliza para cobrir a demanda. E falado da importância de que a população se 

	

28 	conscientize quanto ao risco de ter um possível criadouro do mosquito em seu imóvel, fazendo assim 

	

29 	limpeza constante no mesmo. A Enfermeira Andreia Calgaro fala da campanha de vacinação contra a 

	

30 	febre amarela que teve grande adesão da população, e do sistema informatizado para cadastramento da 

	

31 	vacinação que esta sendo lançado em rede de dados nacional. Ademar fala da capacitação feita com as 

	

32 	ACSs para o uso do  tablet  nas visitas domiciliares, o que facilitará e agilizará as mesmas. Fábio fala 

	

33 	também das mochilas que foram confeccionadas para as ACSs e ACEs e que serão entregues junto com 

	

34 	os  tablets.  Ademar fala da coordenação dos ESFs, que ficará a cargo da enf. Andreia, garantindo assim 

	

35 	uma homogeneidade no atendimento da população quanto ao uso dos ESFs, a mesma ficará também 
36 responsável pela educação em saúde na escola. Andreia fala da reunião em que participou, onde a 

	

37 	ltaipu ficou de dar capacitação nas diversas  Areas  da administração pública para a prevenção de 

	

38 	gravidez na adolescência. A enfermeira Ivone fala da parceria que acontecerá no próximo dia vinte e 

	

39 	sete com o  Rotary Club  e com o  Lions Club  para prevenção das Hepatites, onde será fornecido o dia 

	

40 	todo testes rápidos para detecção destas doenças. Ivone fala também sobre o trabalho de registro da 

	

41 	vacina da febre amarela que  sera  um trabalho continuado, garantindo a prevenção a esta doença além 

	

42 	de outras vacinas que não constam nos registros vacinais, orientando sempre sobre a importância da 

1 

ATA 06/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 16/07/2019. 



-** CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 
Município de Capitão Leifinidas Marques - Paraná 

Fone  / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail: conselhosaudecitn@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitlo Le6nidas Marques — Parana 

43 	imunização. Momento Aberto a dúvidas. Ademar fala dos médicos que fazem parte do quadro 
44 	funcional, dos postos que estavam sem e da contratação de novos médicos para os postos que estão em 
45 	falta. Ademar fala sobre o município não ser mais contemplado com o programa Mais Médicos por 
46 	causa da sua classificação junto ao MS, sendo que quando o contrato dos atuais médicos do programa 
47 acabarem, o município devera contratar os médicos e não receberá novos médicos do programa. 
48 	Ademar fala das fases de construção do novo hospital, onde a terraplanagem já está ocorrendo e que a 
49 	licitação para a construção da estrutura poderá ocorrer até o final do ano. 0 presidente do conselho 
50 	pergunta como esta ocorrendo os exames preventivos para as mulheres que trabalham de dia, onde as 
51 	enfermeiras presentes respondem que são realizadas coletas noturnas de acordo com o cronograma de 
52 	cada postinho, não sendo feita distinção da  Area  de residência da paciente. Como não houveram mais 
53 	dúvidas, o presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida para a próxima reunido. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 16 DE JULHO DE 2019 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME  ENTIDADE QUE REPRESENTA ASSINATURA  
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE 
Município de Capitão Lanidas Marques -  Parana  

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitão Lednidas Marques — Paraná 

   

	

1 	ATA 07/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 	 CAPITAO LEONIDAS MARQUES —25/07/2019. 
3 

	

4 	LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA TIBAJI, 
5 502 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernardete Alfen, Teresinha 
6 Bordin, Neri Bordin, Terezinha de Oliveira, Vera Lucia Zeni, Jandira Casali, Odilce 
7 Parolin, Elizandra Fites, Cilson Brusk, Adrielli Camargo da Silva, Jaime Parmegiani, 
8 Ivone Salete Bortolace, Ademar Mantovani, Fabio Marcelo Ost, Luiz Carlos Vieira, 

	

9 	Gilmar  Roman,  Andreia Calgaro e Antonio Mauricio Rodrigues. 

	

10 	Pauta: Aos vinte e cinco dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezenove As dezesseis horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde para uma reunião extraordinária. Passada a lista para os membros assinarem a 

	

13 	presença, o Presidente do Conselho, senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de 

	

14 	oração. 0 Secretario Executivo Fabio realiza a leitura da ata da reunião anterior que é analisada e 

	

15 	aprovada sem ressalvas pelos membros presentes. Na sequência o secretário de Saúde, o senhor 

	

16 	Ademar fala sobre a questão do Programa Mais Médicos que não  sera  mais renovado,surgindo assim 
17 vários problemas, principalmente no ESF do Campo da Baixada. 0 Governo Federal classificou as 

	

18 	cidades em categorias, sendo que Capitão ficou na categoria 2 (categoria de renda per capta alta), 

	

19 	ficando assim fora do Programa Mais Médicos. Este Programa trazia um baixo custo para o município. 

	

20 	A enfermeira Ivone coloca a questão da dificuldade de participação no Posto do Campo da Baixada 

	

21 	pela população,principalmente pelas pessoas idosos pelo fator do deslocamento. Ademar propõe fechar 

	

22 	o posto do Campo da Baixada e trazer a  Dr'  Naiara para atender no ESF Centrinho. Surge preocupação 

	

23 	também a respeito da cardiologia e da psiquiatria por talvez acontecer restrição de contrato. Fábio 
24 sugere dividir a população usuária do ESF Campo da Baixada para os ESF Santa Rita e ESF 

	

25 	Centrinho, fazendo assim economia em aluguel da espaço, veiculo, médico. 0 município continuará a 
26 atender cem por cento da população, apenas a ESF de referência dessa população é que mudaria. 

	

27 	Momento aberto a dúvidas. O município cobre quatro médicos de ESF. Enfermeira Odilce coloca a 
28 questão dos médicos que fazem parte do Programa Mais Médicos estarem renovando contrato e 
29 também dos que desejam sair por necessidade de aperfeiçoamento. Ademar coloca a questão do 
30 governo mudar os nomes dos programas e afunilarem para os municípios assumirem toda a 

	

31 	responsabilidade nos custos. Os governos estaduais e federais não informaram os municípios sobre 
32 como ficarão os programas. 0 vereador Gilmar  Roman  fala que é importante esta 
33 divisão/remanejamento por não ter enfermeira no ESF. Cabe a boa divulgação para conscientizar a 

	

34 	população da importância dessa nova forma de atendimento da população do ESF Campo da Baixada. 

	

35 	Ademar comunica a entrega dos  tablets  aos ACSs que acontecerá no ESF Santa Rita no dia vinte e seis 
36 de Julho. Como não houveram mais dúvidas, o presidente do Conselho agradece a participação de 

	

37 	todos e convida para a próxima reunião. 

1 
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REUNIAO EXSTRAORDINARIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 25 DE JULHO 
DE 2019 

LISTA DE PRESENÇA 



CONSELHO MUNiCiPAL DE SAUDE 
Município de Capitão LeOnidas Marques - Paraná 

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	 E-Mai  I: conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitio Le6nidas Marques — Paraná 

   

	

1 	ATA 08/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 	 CAPITAO LEONIDAS MARQUES — 17/09/2019. 
3 
4 LOCAL. SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI. 375 CAPITA() LEÔNIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernardete Alfen, 
6 Andreia Calgaro, Samuel  Sander,  Franco  Simon  Frare, Antonio Mauricio Rodrigues, 

	

7 	Milita Capeleti, Teresinha Bordin, Neri Bordin, Adrielli Camargo da Silva, Rosani 

	

8 	Sobottka, Marli Suptil Rauber, Teresinha de Oliveira, Jandira Casali, Ivone Salete 

	

9 	Bortolace, Elizandra Fites, Paulo Parmegiani e Fabio Marcelo Ost. 

	

10 	Pauta: Aos dezessete dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença com anexo lista de seus 

	

13 	respectivos contatos, o Presidente do Conselho, senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com 

	

14 	momento de oração. 0 Secretario Executivo Fabio realiza a leitura da ata da reunião anterior que é 

	

15 	analisada e aprovada sem ressalvas pelos membros presentes. 0 Secretario de Saúde, o senhor Ademar 

	

16 	Mantovani, fala que entrou com o processo para reclassificação da cidade junto ao programa Mais 

	

17 	Médicos. Fala também da possibilidade de prorrogação do programa quando o município tem maior 

	

18 	carência, comprovado 5 mil famílias carentes cadastradas. Sendo a população do Campo da Baixada o 

	

19 	menor bairro atendido pelos ESF, ficou decidido que o atendimento médico nesse ESF passará a ser 3 

	

20 	dias por semana. Enfermeira Andreia coloca a questão do grande quantidade de pessoas que buscam os 

	

21 	postos de saúde e assistência social em busca de cestas básicas em virtude do desemprego. Também 

	

22 	colocou a questão do alto fluxo de atendimento que levam tumultos ainda de madrugada. 0 ESF Pedro 

	

23 	Dallabrida comporta uma sala com apenas 6 cadeiras para aguardar o atendimento, nos demais ESF a 

	

24 	população não tem essa sala de espera e tem que aguardar do lado de fora com frio ou chuva, deixando 

	

25 	as pessoas com desconforto causando muitas queixas. Enfermeira Ivone Comenta que será colocado 

	

26 	um painel de explicação dos critérios de classificação para as prioridades de atendimento. Terezinha 

	

27 	fala sobre o 1° Seminário da Saúde do Trabalhador, sendo que as classes que mais sofrem estresse são 

	

28 	as da saúde, os professores, os bancários; o que traz grandes consequência. Quando questionado quanto 
29 ao destino do Pmaq, Ademar fala que o mesmo está sendo usado para aquisição de protetor solar, 

	

30 	repelente,EAls, camisas,  tablets,  entre outros equipamentos e materiais. Explanado quanto a excelência 

	

31 	e sucesso da realização do Agosto Azul e do Setembro Amarelo. E falado também dos 4 psicólogos que 
32 estão atendendo no Centro Psicossocial e do grupo de apoio aos ESFs, o Nasf. As AIHs de fora 

	

33 	voltaram para o município credenciando no Hosp. Nossa Senhora Apa ao Cisop. Momento Aberto a 

	

34 	dúvidas. Rosane informa que a APAE recebera 30 mil reais de emenda parlamentar. Ademar fala da 

	

35 	reforma geral no Posto de Saúde Central. Como não houveram mais dúvidas, o presidente do Conselho 

	

36 	agradece a participação de todos e convida para a próxima reunido. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA ASSINATURA 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Municipio de Capita.) Leiinidas Marques - Para  ná  

Fone! Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudecim@hotmaitcom  

CEP: 85790-000 	
Avenida Tibagi, 375 Centro 	

Capito Lehnidas Marques — Paraná 

   

1 
2 
3 
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI, 375 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Ivone Salete Bortolace, 

	

6 	Rosani Sobottka, Franco  Simon  Frare, Vera Lucia Zeni, Teresinha Bordin, Neri Bor.din, 

7 Flausina Rodrigues, Antonio Mauricio Rodrigues, Cilson Brusk, Jaime Parmegiani, 
8 Ademar Mantovani, Elizandra Fites, Fabio Marcelo Ost, Odilce Parolin, Andreia 

	

9 	Calgaro, Terezinha de Oliveira e Bernardete Alfen. 

	

10 	Pauta: Aos Oito dias do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista de presença para os membros assinarem, o Presidente do Conselho, 

	

13 	senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração. Em seguida o mesmo apresenta a 

	

14 	senhora Flausina Maria Rodrigues que substituiu a senhora Cristina da Silva como membro do 

	

15 	conselho representando a entidade da Pastoral da Criança. Bemardete Alfen 18 a ata da reunião anterior 

	

16 	que é aprovada unanimemente sem alterações. 0 senhor Ademar fala a respeito das AIHs onde o Cisop 

	

17 	emite guias para a realização de cirurgias em hospitais diferentes. Ademar propõe levar duas AIHs para 

	

18 	a cidade de Céu Azul para cirurgias ortopédicas. 0 conselho aprova a idéia. Fala também que está 

	

19 	pactuando dez AIHs de Cascavel para Capitão Letmidas Marques e que com essas cirurgias virão mais 

	

20 	recursos ao município. Ademar também avalia como tendo saldo positivo a campanha do Setembro 

	

21 	Amarelo. A enfermeira Ivone fala da intensificação das vacinas, em especial contra sarampo com inicio 

	

22 	dia sete de Outubro, sendo a faixa etária de captação dos seis meses à menores de cinco anos. No dia 

	

23 	dezenove de Outubro  sera  o dia "D" do município e dia 30 de Outubro será o dia "D" nacional. Ivone 
24 também apresenta a campanha do Outubro Rosa, onde cada ESF fará o dia "D" em sua unidade 

	

25 	conforme a sua criatividade, intensificando as coletas de preventivo e de teste rápido. A enfermeira 

	

26 	Andreia fala do dia "D" do Outubro Rosa do ESF Santa Rita que  sera  no dia vinte e dois de Outubro e 

	

27 	que este dia contará com a colaboração profissionais de diversas áreas de atuação. Andreia reforça a 

	

28 	liberdade de cada ESF usar a criatividade para a realização da campanha assim como buscar parcerias 

	

29 	em outros setores e em pastorais envolvidas na promoção a saúde. Andreia comenta da sua participação 

	

30 	na reunião dos secretários de saúde do Paraná que aconteceu em Curitiba, onde um dos assuntos 

	

31 	debatidos foi a dificuldade no uso dos recursos e que as equipes que tiveram mais desempenho e 

	

32 	produção são as que mais recursos receberão. Ela fala ainda da possibilidade do corte de recursos como 

	

33 	por exemplo o Pmaq e que as Unidades de Saúde devem estar sempre atualizadas. Fala também sobre o 
34 "Programa Mais Médicos" que agora se chama "Programa Médicos pelo Brasil" onde a base é a 

	

35 	prevenção primaria e que os gestores que mais fazem serão valorizados. Ademar colocou a questão 

	

36 	desse programa novo que está indeciso, sendo que já estamos próximos ao fim do ano e nada foi 
37 realmente acertado. Ademar fala também da necessidade das escolas por neuropediatras e que o 
38 município teve que comprar consultas para suprir a demanda. Fala também que por emenda do 

	

39 	presidente da câmara será gasto R$30.000,00 com médico otorrinolaringologista. Sendo que há uma 

	

40 	negociação com um médico otorrinolaringologista de Curitiba que virá equipado com aparelho para 
41 	consultas e em casos cirúrgicos estará encaminhando os pacientes para Curitiba, o que irá diminuir a 

	

42 	fila de espera por esse profissional. Momento aberto a dúvidas. E comentado sobre a terraplanagem do 

ATA 09/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
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43 	novo hospital que já está em fase de conclusão e que a próxima fase será a licitação da construção. Não 
44 	havendo mais nada a relatar o presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida para 
45 	a próxima reunião. 
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ATA 10/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 
	

CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 12/11/2019. 
3 
4 LOCAL SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI 375 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Antonio Mauricio 

	

6 	Rodrigues, Claudio Zeni, Cilson Bruski, Neri Bordin, Terezinha Bordin, Milita Capeleti, 

	

7 	Jandira Casali, Odair Farina, Fabio Marcelo Ost, Rosani Sobottka, Flausina Rodrigues, 

	

8 	Adrielli Camargo da Silva, Odilce Parolin, Elizandra Fites, Marli suptil Rauber e Neureci 

	

9 	Ferreira. 

	

10 	Pauta: Aos Doze dias do  iris  de Novembro do ano de Dois Mil e Dezenove As quinze e trinta horas, 
11 compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista de presença para os membros assinarem, o Presidente do Conselho, 

	

13 	senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração. Maiara Teixeira  le  a ata da reunião 
14 anterior que é aprovada por todos sem alterações. A coordenadora das Agentes de Combate A 

	

15 	Endemias, a senhora Neureci Ferreira, fala sobre a dengue que teve uma diminuição dos casos nesses 
16 últimos meses, mas que os focos de criadouros de mosquito ainda são encontrados em grande 

	

17 	quantidade. Comenta ainda sobre o trabalho de educação permanente com orientações e cuidados sobre 

	

18 	a dengue que as  ACE  e  ACS  fazem com as famílias na hora das visitas aos domicílios. Neureci fala 
19 também que a Secretaria de Saúde estará realizando a partir do dia vinte e cinco de novembro um 
20 arrastão contra a dengue onde os munícipes deverão fazer a limpeza e recolhimento de possíveis 

	

21 	criadouros do mosquito em seu quintal que serão recolhidos pela equipe do arrastão. Também será 

	

22 	realizado uma carreata no dia trinta de novembro para alertar e conscientizar a população sobre os 

	

23 	perigos do  virus  transmitido pelo mosquito e a importância de manter o domicilio livre de criadouros. 

	

24 	Pede também que os membros do conselho repassem A população essa informação, que também será 

	

25 	transmitida nas rádios locais, nas igrejas, nos clubes e associações da cidade, alertando sobre os 

	

26 	cuidados que se devem ter para o combate ao mosquito. E explanado a importância do arrastão para a 

	

27 	diminuição dos casos de dengue mas que sem a conscientização da população isso não é suficiente, 

	

28 	pois apesar de outros arrastões que já foram realizados este ano ainda existe muito lixo e focos do 

	

29 	mosquito para se eliminar. Pergunta a respeito dos focos de caramujo na cidade que são transmissores 

	

30 	de doenças, Neureci fala dos cuidados que se devem ter para que a infestação não se espalhe, pois até 

	

31 	então nas existe veneno para esse molusco. 0 Presidente Antonio Mauricio fala da importância da 

	

32 	divulgação do arrastão para a população e que em casos em que o foco do mosquito causa perigo 

	

33 	eminente a população deve se ligar para que o pátio faça o quanto antes o recolhimento do causador do 

	

34 	foco. É falado dos plásticos que juntam água e de como seria melhor que cada um tivesse o seu copo 

	

35 	reutilizável, evitando também o desperdício de copos descartáveis. Odair Farina comenta dos médicos 

	

36 	novos que vieram atender no município e que esses tem previsão de ficarem por um período maior de 

	

37 	tempo no município o que diminuirá um pouco a rotatividade desses profissionais nos ESF, 

	

38 	diferentemente de profissionais anteriores. Odair fala de central telefônica do Posto Central que está 

	

39 	com defeito, mas que já está para ser consertada, e da reforma que será feita no Posto Central e no ESF 
40 Santa Rita. Fala também da emenda que está vindo para o município para a compra de um novo 

	

41 	aparelho de ultrassom. Momento aberto a dúvidas. E falado da dificuldade de contratar médicos que 

1 



i..4414v CONSELHO MILIINiCiPAL DE SACJDE 
Município  de Capitlio Leônidas Marques - Parana  

Fone / Fax (45) 3286— 1146 	E-Mail:  conselhosaudeclm@hotmail.com  
CEP: 85790-000 	 Avenida Tibagi, 375 Centro 	Capitao Le8nidas Marques — Paraná 

42 	fiquem no município para a criação de vinculo com os pacientes. Fabio fala da necessidade de se 
43 	adequar a sala de reunião para o repasse mais elaborados das informações aos membros do conselho. 
44 	Não havendo mais nada a relatar o presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida 
45 	para a próxima reunião. 
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ATA 11/2019 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 
	

CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 10/12/2019. 
3 
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI, 375 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernardete Alfen, Ivone 
6 Salete Bortolace, Elizandra Fites, Terezinha de Oliveira, Milita Capeleti, Vera Lucia 
7 Zeni, Samuel  Sander,  Terezinha Bordin, Neri Bordin, Cilson Brusk, Jaime Parmegiani, 
8 Andreia Calgaro, Jandira Casali, Maiara Daiane Teixeira, Antonio Mauricio Rodrigues, 

	

9 	Odilce Parolin, Adrielli Camargo da Silva, Rosani Sobottka e Fabio Marcelo Ost. 

	

10 	Pauta: Aos Dez dias do mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Dezenove as quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista de presença para os membros assinarem, o Presidente do Conselho, 
13 senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração. Bemardete Alfen 16 a ata da 
14 reunião anterior que é aprovada por todos sem alterações. A enfermeira Ivone fala sobre o arrastão 

	

15 	contra o mosquito da dengue que aconteceu no final do mês anterior e de como se não se deve parar de 

	

16 	agir para diminuir os focos de criadouros desse mosquito. como há outros municípios com endemias 

	

17 	dessa doença , nosso município continua com o trabalho árduo. No arrastão foram recolhidos 70 

	

18 	toneladas de lixo e possíveis criadouros do mosquito, sendo que o descarte dos mesmos foi feito no 

	

19 	lixão onde serão classificados, separados e após encaminhados para empresas de descarte ou 

	

20 	reciclagem. t falado de como o município paga uma empresa para o recolhimento dos pneus para que 

	

21 	os mesmos tenham um descarte correto. Sr' Terezinha Bordin, que reside em Alto Alegre do Iguaçu, 

	

22 	queixa sobre a coleta de lixo reciclável, onde o caminhão da coleta deixa de pegar o lixo em sua casa, 
23 vindo somente até um ponto há aproximadamente duzentos metros de sua casa, sendo que este lixo 

	

24 	pode se tornar um possível criadouro do mosquito. Fala ainda que já foi solicitado junto aos motoristas 

	

25 	e a subprefeitura para fazer esta coleta mas ainda não foi atendida. Fabio Ost comunica que está vindo 

	

26 	para o município um recurso vindo do Estado no valor de R$35000,00 (trinta e cinco mil reais) para a 

	

27 	compra de um veiculo para utilização no ESF Primavera para a realização de visitas domiciliares, 

	

28 	precisando de aprovação do conselho para que o recurso seja utilizado, sendo assim os membros do 

	

29 	conselho presentes na reunião aprovam por unanimidade o uso do recurso. Com  a vinda deste veiculo 

	

30 	um outro veiculo poderá ser disponibilizado para uso do Nasf que esta necessitando de veiculo para o 

	

31 	deslocamento até as ESFs e até as casas dos pacientes. Enfermeira Ivone explana sobre todo o trabalho 

	

32 	realizado durante o ano de Dois Mil e Dezenove, sendo que foram realizados: Conferência Municipal 

	

33 	de Saúde, campanhas de vacinação, arrastões, campanhas como a do Agosto Azul e do Outubro Rosa 

	

34 	que tiveram grande participação da população, entre outras. Agradece o apoio do Conselho em todas as 

	

35 	ações para ajudar o município na tomada de decisões e no repasse de informações. Ivone fala da 
36 campanha Janeiro Roxo de Combate A Hanseniase. A enfermeira Odilce fala que estará realizando a 
37 campanha no ESF Pedro Dallabrida no mês de Dezembro pois em Janeiro a médica do seu ESF, 

	

38 	Inozemar Martins, estará de férias, sendo assim o dia D da campanha  sera  realizada no dia dezenove de 

	

39 	dezembro, onde serão realizados avaliações de manchas de pele. Enfermeira Andreia informa que está 

	

40 	sendo realizado uma capacitação para diversos profissionais ofertada pela Itaipu Binacional e o Fundo 

	

41 	de População das Nações Unidas, e que  sera  feita uma caravana por alguns municípios que foram 

	

42 	contemplados, sendo que uma das ações realizadas pela caravana é a "Campanha  I'd  no Rumo" que 

1 
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43 	sera  realizada no nosso município nos dias quinze e dezesseis de dezembro, onde  sera  montado uma 
44 exposição interativa em frente ao ginásio de esportes em que adolescentes com idade acima quinze 
45 anos farão um circuito dentro da caravana, e no dia dezesseis haverá um cinema aberto a toda a 
46 	população. Andreia fala da reforma do EFS Santa Rita que começou no dia de ontem. Fala também do 
47 atendimento médico que esta fluindo bem com os novos profissionais que estão atendendo no EFS 
48 	Santa Rita e no ESF Primavera. Enfermeira Ivone comenta da escala de férias dos médicos para os 
49 próximos meses, onde os serviços serão reduzidos e pede a colaboração de todos para um melhor 
50 	atendimento enquanto os trabalhos não voltem a escala normal. Também fala que por esse motivo a 
51 	população deve evitar a busca por atendimento para pessoas que não moram no município. Momento 
52 	aberto a dúvidas. Perguntada se está ocorrendo falta de medicamentos básicos, Ivone fala que não esta 
53 	ocorrendo mas se isso acontecer, até o reabastecimento da farmácia, a população deve se cadastrar no 
54 	programa "Farmácia Popular" que tem medicamentos  gratis  para hipertensão, diabetes, entre outros. A 
55 	enfermeira Andreia comenta sobre as coletas de exames, como preventivos e teste rápidos, que estão 
56 vindo com um número considerável de resultados positivos ou alterados. Fala da importância da 
57 	população estar prevenindo antes que a doença alcance um estado mais avançado. Bernardete fala que 
58 	será concedida mensalmente cem unidades de fraldas descartáveis para os pacientes que necessitam, 
59 	por meio da disponibilização da Igreja Católica, sendo que a Paróquia Nossa Senhora de Fatima fará o 
60 cadastro, junto a arquidiocese de Cascavel, dos pacientes que apresentarem laudo médico e 
61 	documentação. Posteriormente a Secretaria de Saúde concorda em estar buscando estas fraldas e 
62 	fazendo a distribuição no Posto de Saúde Central. Fabio fala que  sera  montado o calendário de reuniões 
63 	do Conselho para o ano de Dois Mil e Vinte, continuando com as reuniões na segunda terça-feira de 
64 cada mês, e que o mesmo  sera  repassado posteriormente aos membros do Conselho. A enfermeira 
65 	Ivone agradece pelo ano que passou e pela colaboração do Conselho e deseja a todos um feliz Natal e 
66 	um Feliz ano Novo. Não havendo mais nada a relatar o presidente do Conselho agradece a participação 
67 	de todos e convida para a próxima reunião. 
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