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 Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às treze horas e trinta 

minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores ocorrerá a 7ª Conferência 

Municipal de Saúde, com o tema “Saúde Pública Municipal, conhecer para melhorar”, o qual 

é realizada de forma híbrida, presencial e por transmissão de Facebook na página da 

prefeitura de Sarandi.  

 A Conferência Municipal de Saúde foi convocada através do Decreto Executivo nº 

3973 de 13 de agosto de 2021, o regimento interno que regulamenta todos os trâmites e 

organização da conferência foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião no 

dia 17 de agosto de 2021 por unanimidade dos presentes, por este motivo foi dispensado sua 

leitura no evento, mas está disponível a todos que queiram consultar na portaria da Câmara 

Municipal de Vereadores durante a conferência.  

O Sr. Giovani Menegon Jr. deu início ao protocolo com as orientações necessárias 

para haver distanciamento entre os participantes, utilização de máscara e álcool em gel para 

a segurança de todos, tendo em vista a situação pandêmica. Após, convidou o Sr. Helmuth 

Prym, Presidente do Conselho Municipal de Saúde para fazer a abertura do evento, o qual 

agradeceu as autoridades presentes no momento, bem como conselheiros e profissionais de 

saúdes, e a necessidade de haver o conhecimento da temática e a sugestões por parte da 

população sarandiense para aprimorar e melhorar a saúde de todos os munícipes.  

 Após, foi passado a palavra a Andréia Blau Brasil para dar início a palestra, 

abordando a história da saúde, a importância do SUS, a necessidade de alimentar de forma 

correta os bancos de dados de quem utiliza os serviços de saúde, também foi abordado sobre 

o enfrentamento do Convid-19 com os dados desde o início da pandemia. Outro assunto é 

referente a vacinação de todos, para autocuidado e cuidado com os demais.  

 Em seguida foi passado a palavra ao Jackson para apresentar a planilha com os 

indicadores solicitados de forma federal e estadual, os quais não podem ser modificados e 

devem ser cumpridos pelos municípios. Após, apresentou sugestões para serem trabalhadas 

e acrescentadas ao Plano Municipal de Saúde 2022-2025, dentre os quais:  

Indicadores de desempenho: Aumentar a proporção de nascidos vivos de mãe com 

no mínimo seis consultas de pré-natal; garantir a realização de exames de sífilis, HIV para 



gestantes, garantir atendimento odontológico as gestantes; realizar aferição de pressão 

arterial de todas pessoas com hipertensão; garantir a realização de exame de hemoglobina 

glicada dos diabéticos.  

Sugestão da equipe de saúde: Implantar e ampliar as ações de saúde mental realizadas 

pelas equipes de atenção básica no contexto da pandemia; captar precocemente pessoas que 

necessitem de atendimentos em saúde mental, usuários de álcool e de drogas; ampliar o 

número de profissionais de Atenção Primária em Saúde que utilizaram as consultorias de 

Tele saúde; Participar das reuniões de CIR através de presença do titular, suplente ou 

representante; implantar e fortalecer a ouvidoria do SUS municipal; promover reuniões de 

equipe com os profissionais em saúde; manter alimentação adequada e constante dos 

sistemas de informação de responsabilidade do município; promover ações de Educação 

Permanente em Saúde para os trabalhadores do SUS, gestores municipais e controle social; 

qualificar o monitoramento e avaliação no âmbito municipal por meio da execução dos 

instrumentos de gestão do SUS; manter e ampliar as notificações dos agravos de saúde; 

garantir a disponibilidade de materiais de consumo, bem como a manutenção e renovação 

dos materiais permanentes; proporcionar medidas de cuidado para os trabalhadores em 

saúde; promover ações intersetoriais entre a saúde educação e assistência; criar grupo técnico 

para planejamento e avaliação municipal, ampliar o acesso 

 Um questionamento dirigido ao palestrante é referente a implantação do PIM no 

município, o qual antigamente era ativo, porém com o tempo foi desativado, o público 

presente abordou sugestões referentes ao CAPS, PICS, os quais já estão sendo trabalhadas e 

vão ser aprofundadas. Também foi passado aos profissionais de saúde presentes para 

relatarem a atuação situação do município e o que pode ser feito para ser aprimorado, dentre 

os quais a saúde dos idosos no município, sendo que a população tem envelhecido e tem que 

ser pensada em formas de atendimento e cuidados. Estas sugestões serão acrescentadas  ao 

Plano Municipal de Saúde.  

Após, foi falado que estas sugestões serão levadas novamente ao conselho municipal 

de saúde, também foi disponibilizado no chat da transmissão link para que toda população 

possa fazer suas sugestões e propostas, sendo possível realizar até o dia 23 de agosto de 

2021. 



Assim, foi passado a palavra ao Secretário Municipal de Saúde Ricardo Denti Jr, ao 

Prefeito Municipal Nilton Debastiani, os quais agradeceram a todos que organizaram este 

evento e que puderam se fazer presente ou prestigiar através da transmissão. Por fim, foi 

passado ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr. Helmuth Prym, que deu esta 

conferência encerrada.  

Estiveram presentes:  

Thaís Ribas Francesqui, Zélia Pereira de Oliveira, Helmuth W. Schmitt Prym, 

Graciela Thaís Baccin, Ana Paula Baudini, Lenomar Alves de Jesus, Thaise Gheller 

Giacomini, Maria Lúcia Zanatta, Vera Aline Garcia da Silva, Roseli Salami Debastiani, 

Nilvane Maria Zandoná, Rubens da Silva Martins, Camila da Silva, Celso Roberto Jacobsen 

Grando, Ricardo Denti Jr., Cláudia Leia Colet Debona, Milene Andreia Bortoli Favero, 

Fernanda Schio, Pedro Nelson de Lima Moraes, Giselli Busatto e Silva, Emerson Silva de 

Lima, Felipe Esteva Terres da Silva, Juliana Ribeiro Machado.  


