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Ao dia vinte e três de março do ano de dois mil e vinte e um o Conselho Municipal 

de Saúde às dezoito horas 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 utilizar 

a tecnologia para auxiliar a comunicação até que seja seguro poder reunir os conselheiros de 

forma presencial.  

Primeiramente, foi dado boas-vindas a todos presentes na reunião, após foi solicitado 

que os conselheiros titulares e suplentes se apresentassem para melhor interação. Assim, foi 

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

a importância que o conselho tem e que é fundamental a participação de todos colaborando 

com ideias e sugestões.  

Em seguida foi dado a palavra a Juliana Machado para apresentar ações 

desenvolvidas para conter a propagação do Aedes aegypti, a qual explanou a forma que o 

mosquito se desenvolve, o ambiente propício para que isso aconteça, a fiscalização que é 

realizada através de dez agentes de endemia capacitados para coletar os dados, identificar 

nas residências focos e também, fazer notificação pelo coordenadoria da vigilância, agentes 

de saúde também podem auxiliar nesse processo de informação e orientação nas visitas, 

também poderá encaminhar quando apresentarem sintomas ou que detecte situação, sendo 

desenvolvido um trabalho em conjunto para que seja efetivo e que evite-se um cenário 

crítico. 

Após, foi dado a palavra a Vanessa de Oliveira para apresentar o Programa Saúde na 

Escola (PSE), sendo desenvolvido nas escola municipais infantis e de ensino fundamental, 

o qual envolve ações de combate ao Aedes aegypt, a promoção da alimentação saudável e 

de atividades físicas, a conferência de carteiras de vacinação das crianças, prevenção da 

AIDS e IST, prevenção do Covid-19, promoção da saúde auditiva e ocular, identificação  de 

educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, bem como a 

prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. No momento o valor disponível 

para adesão ao PSE é de R$15.676,00 para compra de materiais lúdicos que facilitam a 

comunicação com as crianças.  



 

Também foi passado a palavra ao Secretário Municipal da Saúde Ricardo Denti 

Júnior para apresentar as ações desenvolvidas pelo Comitê da Covid- 19, que estão 

trabalhando arduamente para que haja diminuição dos casos no município, e que o resultado 

já está sendo perceptível tendo em vista que os números de casos ativos vêm diminuindo, 

sendo essencial o comprometimento de todos para que a situação se mantenha controlada. 

Com a retomada do comércio está sendo reforçado a utilização do uso da máscara, álcool 

em gel e o distanciamento social.  

O prefeito em exercício Nilton Debastiani participou da reunião e agradeceu a 

presença de todos conselheiros, que desempenham esta função de suma importância e que é 

necessário para a construção de um trabalho efetivo que trará retorno à comunidade. 

Ainda, Conselheiros presentes concordaram em plena maioria em haver capacitação, 

em dia e horário a serem definidos e informado com antecedência no grupo de WhatsApp 

do Conselho Municipal da Saúde, o qual será ministrado por Jackson e Andréia e que 

participaram desta reunião e explanaram como será desenvolvida e os assuntos que serão 

abordados. 

Nada mais a constar em ata, por esta 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.  


