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ATA 08/2019 1 

Aos doze dias do mês de dezembro reuniram-se no auditório da Secretaria Municipal 2 

de Saúde, às 15 horas, os membros do Conselho Municipal de Saúde-CMS, nomeados 3 

pelo Decreto N⁰ 6.662, de dezoito de junho de dois mil e dezenove, servidores 4 

municipais e sociedade civil, para realização da sétima reunião ordinária do decorrente 5 

ano, com a seguinte pauta: 1.0. Informes da Secretaria Municipal de Saúde: 1.1. 6 

Mortalidade infantil durante o ano tivemos 2 óbitos fetais e 2 óbitos infantil, onde o 7 

secretário menciona o número alto de má formação fetal. 1.2. Vacinação, Marilene 8 

menciona a boa procura da população adulta para atualização vacinal, principalmente 9 

referente a vacinação quanto ao Sarampo, sugere que sejam feitos rastreios nas 10 

carteirinhas de vacinas dos próprios funcionários. A falta de vacina pentavalente com 11 

ausências desde agosto/2019 e a DTP são preocupações pelo tempo de ausência. 12 

Ponto positivo foi a conciliação da Declaração de Vacina para as escolas, o que fez 13 

grande parte das crianças e adolescentes atualizarem os esquemas vacinais, porém 14 

ainda existe a resistência dos pais referentes a vacinação do HPV. 1.3. Índice de 15 

Infestação: Mosquito Aedes Aegypti iniciamos o ano com 7% e agora estamos 16 

findando o ano com 3,9%, índices diminuídos em virtude do clima com poucas chuvas. 17 

E como agora tem deliberações para multa em casos de domicílios que não aderirem 18 

aos cuidados necessários irão arcar com percas financeiras. No Paraná tivemos 3 19 

mortes por Dengue, sendo que o período de pico é no mês de março. Outro problema 20 

trata-se da falta do Manation o veneno para o fumacê. 1.4 Campanha Mundial de 21 

Combate a AIDS – amanhã dia 13/12/2019 será feito o dia todo na Praça Central 22 

ocorrerá campanha com a realização dos Testes Rápidos para DSTs. 1.5 23 

Atendimento Descentralizado do Gestor, o Secretário usa da palavra para 24 

exemplificar sobre os atendimentos e a procura da população nos atendimentos nas 25 

unidades para conversa com o gestor, ressalta estar feliz pois as unidades da zona 26 

rural são bem vistas pela população, não recebendo reclamações. 1.6 Ida a Curitiba 27 

participação da CIB, na qual tentaram pactuações para oncologia se manter em 28 

Cascavel, mas sem êxito. Explica o funcionamento do planejamento regional integrado 29 

que está sendo elaborado. O Secretário de Saúde de Capanema, tomou posse no 30 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná- Cosems-PR, fazendo parte 31 

da diretoria, na função de 1.º diretor de relações institucionais e parlamentares. Diz 32 

estar feliz pelo status conseguido dentro do Conselho, sendo eleito pelos outros 33 
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secretários de saúde do Paraná. Menciona querer beneficiar o município de Capanema 34 

com esse cargo. O município foi contemplado com um recurso para construção de uma 35 

nova Unidade de Saúde no Pinheiro, equipamento de Radiografia e uma VAN. 2.0. 36 

Deliberações: 2.1. Resolução SESA nº 765/2019-Dispõe sobre o repasse do 37 

Incentivo Financeiro para Investimento em reforma, construção e ampliação de 38 

Unidades Básicas de Saúde – UBS do programa de Qualificação da Atenção 39 

Primária em Saúde, na modalidade Fundo a Fundo, a Presidente do conselho de 40 

Saúde Luciane usou da palavra para repassar sobre parecer de aceitação (Ad 41 

referendum) ao incentivo financeiro para a construção de UBS tipo I no valor de 42 

R$650.000,00, no Distrito de Pinheiro referente a resolução da SESA N 765/2019. 2.2. 43 

Resolução SESA nº 773/2019- Dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao 44 

incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as 45 

Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária 46 

à Saúde, na modalidade fundo a fundo. E investimento da APS para equipamentos 47 

no valor de R$ 17.500,00 referente a Resolução da SESA N 773/2019 que será 48 

destinado para aquisição do equipamento cardiotocografo fetal. Onde assinou e 49 

comprometeu-se de repassar para os demais membros. Sendo aprovada pelo 50 

Conselho de Saúde pelos membros presentes. 3.0. Discussão, 3.1 Avaliações e 51 

retrospectiva do ano de 2019 o secretário de saúde pontuou algumas situações 52 

ocorridas durante o ano de 2019, a Presidente do conselho ressaltou sobre a 53 

construção da Sala de Estabilização no Hospital Sudoeste. Também a Semana da 54 

Saúde, a Implantação do PSE, 1º Mateada pela Vida, 1º Mostra de Experiências 55 

Exitosas, Cirurgias Eletivas, Laboratório Municipal, Reunião do Tabagismo, aquisição 56 

de carros, UTI. Quanto ao Conselho de Saúde tivemos as Pré-Conferências, a 57 

Conferência, a composição da mesa e uma nova metodologia de condução das 58 

reuniões 3.2 Planejamento para o ano de 2020 sugestão para o Plano Diretor para 10 59 

anos, incluir propostas aos representantes à Presidente e ao Gestor. Expandir a 60 

divulgação das reuniões do Conselho de Saúde, incentivar a participação da 61 

população. Comunicar a entidade da ausência do membro do conselho após três 62 

reuniões consecutivas. 4.0 Assuntos Gerais, o membro Fábio Garbin, usou da palavra 63 

para falar da manutenção dos veículos, para reforçar as atribuições dos motoristas, 64 

visto tratar-se de segurança do condutor e dos pacientes transportados, muitos gastos 65 

desnecessários pela falta de cuidado. Sendo o que tínhamos para o momento a 66 
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Presidente Luciane Wunch encerra a presente reunião. Esta ata segue assinada pelos 67 

presentes. Alberto Juarez Tiellet Miorin, Aline Denise Cataneo,Ana Carolina de Souza 68 

Bantle, Camila Eduarda Lopes, Fabio Lucas Grabin, Ivete Maria da Rosa, Jonas 69 

Welter, Leandro Antonio Schuck, Luciane Carla Wunsch, Marilene Bartz Motta e Tania 70 

Maria Bueno.  71 


