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 Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um às dezoito horas e 

trinta minutos, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se de forma online através do Google 

Meet para participar da capacitação quinzenal do presente conselho, sendo ministrada por 

Andréia Regina Blau Brasil.  

 Deu-se início desejando um boa noite e agradecimento pela participação de todos. 

Após, foi passado a palavra para a capacitadora Andréia e para Caroline Rosseto, as quais 

explanaram sobre o projeto de Estratégia de Saúde da Família – ESF que tem a finalidade 

de provocar as reais mudanças no modelo de atenção à saúde. De forma ampliada as ações 

que permeiam a equipe de ESF devem ser fundamentadas pela intersetorialidade, educação 

permanente, monitoramento, avaliação e estímulo à participação popular, tendo em vista 

uma melhora gradativa das condições de vida da população, para tanto, será analisado e 

desenvolvido conjuntamente com o conselho. Atualmente, o município conta com somente 

três, sendo ESF I no Bairro Santa Catarina, ESF II Bairro Vicentinos e ESF III Bairro 

Kennedy, seriam implementados com ESF IV Bairro Centro, ESF V Centro/Vila Maria, ESF 

VI Bairro Santa Gema/Bairro Universitário e Lot. Faccenda, ESF VII na Linha Barreirinho 

e o ESF VIII Linha Beira Campo.  

 Para tanto, serão necessários para compor a equipe um médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem e cinco agente comunitários de saúde, também para intensificar o trabalho e 

cuidar da saúde bucal haverá dois dentistas e dois auxiliares e/ou técnico de saúde bucal. O 

projeto apresentado foi disponibilizado aos conselheiros através do grupo de WhatsApp para 

que pudessem ter acesso. Foi enfatizado que este projeto está em construção e que os 

conselheiros poderão apresentar sugestões e indagações de como ocorrerá essa 

implementação nas próximas reuniões ou em data a ser especificada com antecedência.  

Na oportunidade, o presidente do conselho parabenizou o trabalho realizado e a 

forma de que está sendo conduzido e salientou a quão é importante este projeto e participação 

dos conselheiros para o desenvolvimento de um trabalho efetivo e que traga benefícios aos 

munícipes. Para tanto, foi posto em votação aos conselheiros presentes a intenção do 

município em solicitar junto ao Ministério Público a adesão e liberação desta ampliação dos 



ESF – Estratégia de Saúde da Família, sendo assim; o conselho decidiu por unanimidade 

acolher o projeto e sua solicitação ao Ministério Público para andamento.  

Ainda, na ocasião desta reunião o Secretário de Saúde Sr. Ricardo Denti Jr. pediu a 

palavra para apresentar ao conselho a possibilidade de ser dado um passo à frente na 

vacinação, pois tem cumprido as determinações de vacinação conforme o calendário do 

governo, porém, há algumas doses em estoque e que poderiam ser utilizadas para dar início 

a vacinação dos professores e profissionais da educação, tendo em vista o retorno das 

atividades presencias e que estes estão expostos ao risco de contrair o vírus.  

Para tanto, seria adotado de forma responsável e organizado esta vacinação, 

ressaltando que os grupos prioritários já estão sendo imunizados e esta medida não seria de 

forma imprudente. Ressaltou que a apresentação desta proposta também foi explanada ao 

comitê de enfrentamento ao Covid-19 onde alguns segmentos da sociedade e órgãos 

participam e que em sua totalidade concordaram.  

Assim, foi posto em votação para os conselheiros se concordam ou não com esta 

vacinação dos professores e profissionais da educação, que de forma unanime houve 

anuência pelos presentes.   

 Nada mais a constar na presente Ata, dou esta por encerrada.  

 

Estavam presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli F. Salami Debastiani, Vanessa Oliveira, 

Celso Roberto Jacobsen Grando, Maria Lúcia Zanatta, Luciano Ferronato, Rubens da Silva 

Martins, Helmuth W. Schmitt Prym, Caroline Rossetto, Andréia Regina Blau Brasil, Nilvane 

Zandoná  


