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Ata da Reunião Ordinária nº 315
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, com início às oito horas e trinta minutos no
Auditório do Centro de Saúde da Cango, para Reunião Ordinária, sob a presidência da Vice-Presidente
do Conselho Municipal de Saúde, Inez de Oliveira Santos, que cumprimentou e agradeceu a presença
de todos, justificou a ausência o Presidente do CMS, Alessandro Rodrigues Perondi, que não esteve
presente pois estava em Chapecó no mestrado. Inez de Oliveira Santos convidou o Conselheiro
Hortêncio Dorneles Cardoso para conduzir a mensagem ecumênica. Em seguida, a vice-presidente do
CMS, Inez, deu início aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº314 – Reunião Ordinária referente ao mês de outubro/2018: A vicepresidente, Inez de Oliveira Santos, perguntou aos Conselheiros se teriam alguma observação,
correção e/ou sugestões em relação a ata número 314 referente a reunião ordinária realizada no mês
de outubro/2018, a Conselheira Emanuelle Panato solicitou detalhar na linha 222 da ata nº.314 a fala
da Nicole, coordenadora da saúde bucal da 8ª Regional de Saúde: Nicole falou que o Município de
Francisco Beltrão já poderia fazer a adesão para ao laboratório de prótese dentaria, pois demora um
tempo para publicar a portaria; falou que pode ser um laboratório terceirizado a prestar o serviço; que o
Ministério da Saúde destina recurso financeiro para ao Munícipios que fizerem adesão, mas que talvez
não seja o suficiente e o próprio Município precise destinar verbas. A Conselheira Emanuelle Panato,
também faz parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Francisco Beltrão,
relatou, complementando a fala da Nicole, que realizou pesquisa, junto ao Ministério da Saúde, e que
qualquer Município pode fazer a adesão ao programa de laboratório de prótese dentária, que conversou
com a Marcia (coordenadora de Saúde Bucal) do Município de Francisco Beltrão com relação a fazer a
adesão ao programa de prótese dentária para a população carente e que essa população carente teria
que passar por triagem. A vice-presidente de CMS, submeteu a ata nº.314 referente a reunião ordinária
do mês de outubro/2018 sendo aprovada, com a alteração, com 17 (dezessete) votos favoráveis.
 Documentos Recebidos: Em seguida, Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS, solicitou a
1ª Secretária do CMS, Conselheira Tania Mara de Costa, para proceder a leitura dos documentos
recebidos. A Conselheira Tania Mara cumprimentou os presentes e passou a leitura dos documentos:
 Justificativas de Ausência de Outubro – Conselheira Marian Gizele Lorenzetti Heinzen, justificou a
ausência por motivo de trabalho;
 Justificativas de Ausência de Novembro – Conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi, justificou
ausência por estar em Mestrado; os Conselheiros Volmir Pitt Benedetti, André Paulo Castanha, Aline
Biezus e Fernando Braz Pauli, justificaram as ausências por motivos de trabalho.
 Ofícios e Demais Documentos: Ofício 959//2018/SMS/FB/2018 no qual informa que ocorreu a
rejeição de autorização de internação Hospitalar (AIHs) pela quantidade de diárias superior a
capacidade instalada referente a competência 09/2018, está como ponto de pauta para deliberação na
reunião, Tania Mara informou que anexo ao oficio estão todas as AIHs; Oficio 881/SMS/DVS que
convidou o representante do CMS para reunião do Comitê Municipal de Acompanhamento e
Assessoramento das Ações de Controle da Dengue no dia 22/10/2018 as 13:30 horas na sala de
reuniões da SMS, foi a Tania Mara que fez parte; Oficio 72/2018/Dir 8ªRS avaliação do COMSUS
referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro, no dia 07/11/2018 as 15:00 horas na sala de
reuniões da Direção da 8ªRS (conselheiro Vilmar da Motta); Oficio 979-SMS/DVS convite para o
conselheiro do segmento usuários para monitoramento da Dengue do 2º Semestre de 2018 no dia
09/11/2018 as 8:30 na sala de reuniões da SMS, a Conselheira Tania Mara de Costa foi representando
a Conselheira Inez de Oliveira Santos; Reunião do Comitê Gestor da Rede de Atenção Integral às
Urgências Sudoeste do PR no dia 24/10/2018 na 8ªRS as 9 horas, na qual a Conselheira Tania Mara
faz parte. INFORMATIVOS: E-mails recebidos do Conselheiro Reinaldo Alaor Rodrigues, sendo que ele
solicitou ponto de pauta para discorrer sobre os assuntos dos e-mails; Ofício Circular 197/SVS/SESA
que trouxe como informação a obrigatoriedade a apresentação da carteirinha de vacinação no
momento da matricula escolar. A vice-presidente do CMS, submeteu a votação da plenária, as
justificativas apresentadas, referente aos Conselheiros Marian Gizele Lorenzetti Heinzen, Alessandro
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Rodrigues Perondi, Volmir Pitt Benedetti, André Paulo Castanha, Aline Biezus e Fernando Braz Pauli,
foram aprovadas com 17 (dezessete) votos favoráveis.
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e Deliberação para pagamento ao prestador Hospital São Francisco (HSF)
referente a quantidade de diárias superior a capacidade instalada, competência setembro/2018 –
A vice-presidente do CMS, Inez de Oliveira Santos, informou que esse documento está sendo
apresentado no CMS pela terceira vez, convidou a Enfermeira Elaine Anghinoni da SMS, que
cumprimentou os presentes e expos: falou que é a terceira vez que vem falar sobre a situação das AIHs
do Hospital São Francisco (HSF). Segue transcrito o ofício na íntegra: “A Secretaria Municipal de
Saúde, vem através deste informar e solicitar apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde sobre uma
situação ocorrida na competência do mês setembro de 2018, referente ao faturamento hospitalar do
Hospital São Francisco. Nesta competência ocorreu uma crítica no sistema de faturamento das
internações hospitalares que a Secretaria de Saúde encaminha mensalmente via arquivo para o
Ministério da Saúde. A Secretaria recebeu a informação de que ocorreu a “Rejeição de Autorização
de Internação Hospitalar (AIHs) pela quantidade de diárias superior a capacidade instalada”.
Esclarecemos que na vigência deste faturamento (09/2018), o prestador hospitalar permanece
utilizando os leitos de internação para a realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos do Programa
de Trabalho Regional da Portaria nº202 de 30 de janeiro de 2018, o qual atende os usuários do Sistema
Único de Saúde dos municípios pertencentes a 8ª Regional de Saúde. As internações excedentes são
de usuários que foram admitidos nos meses de junho a setembro de 2018, o que explica o excedente
da utilização da capacidade de diárias hospitalares registradas na competência citada e a possibilidade
de ocorrer nas demais competências devido à apresentação de contas hospitalares pelo prestador com
o período de internação dos usuários referente ao período de junho a setembro de 2018. O
atendimento dos usuários deste Programa teve como resultado um aumento na Taxa de Ocupação
Hospitalar, o que levou o prestador a utilizar frequentemente os leitos hospitalares privados para
internações SUS, esses leitos não constam cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como leitos para internação de usuários SUS, o que explica o
excedente da utilização da capacidade de diárias hospitalares registradas na competência. Informamos
que no mês de setembro/18 já foi solicitado o aumento do número de leitos SUS pelo Hospital São
Francisco para inserção no sistema de Cadastros Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
porém as contas hospitalares com datas de admissão retroativas (junho a setembro) que forem
apresentadas ao faturamento, serão passíveis de rejeição/ critica. Esse fato ocasionou um déficit
financeiro no pagamento da produção hospitalar das AIHs do prestador no montante de R$ 16.597,76
(Dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) (grifo nosso). Essas
AIHs, segundo o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), são
canceladas no faturamento SUS e não devem ser reapresentadas em outras competências, porque não
há como corrigir a quantidade de leitos cadastrados no CNES em competências anteriores. Sendo
assim, solicitamos a análise deste Conselho para a possibilidade de deliberação quanto à retirada do
valor de R$ 16.597,76 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) do
Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) para o pagamento administrativo da produção excedente do
prestador hospitalar. Segue em anexo, relação com o nome dos usuários que estiveram internados
naquele período e os respectivos valores financeiros do atendimento hospitalar”. Elaine falou sobre o
questionamento feito na reunião do mês de outubro/2018 sobre uma AIH no valor de R$ 30.534,57
(trinta mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a paciente foi admitida no
HSF, com infecção bacteriana, no dia 24/06/2018 e teve alta, por motivo de óbito no dia 19/08/2018,
sendo que foram 56 (cinquenta e seis) dias na UTI. Elaine ainda frisou que as AIHs são encaminhadas
com o oficio ao presidente do CMS, estão disponíveis para os demais Conselheiros verificarem na
mesa. Esclarecimentos feitos e sem mais perguntas pelos Conselheiros, a vice-presidente do CMS,
submeteu a votação o pagamento administrativo ao prestador HSF referente a quantidade de diárias
superior a capacidade instalada, competência setembro/2018, foi aprovado com 17 (dezessete) votos
favoráveis. Elaine pediu licença para se ausentar da reunião devido a compromisso, curso.
 Apresentação e Deliberação Fármacia IOAF – Incentivo a organização da Assistência
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Farmacêutica – Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS, convidou Eneida Nobrega Souza,
Coordenadora da Assistência Farmacêutica para proceder a apresentação. Eneida cumprimentou os
presentes e expos sobre o planejamento para execução dos recursos referentes ao exercício 2017
mais saldos livres. OBS: o documento foi encaminhado aos Conselheiros, de forma impressa e por email. Eneida, informou que o Município de Francisco Beltrão tem saldo livre de despesas
corrente/custeio o valor de R$ 71,16 (setenta e um reais e dezesseis centavos), o valor de recurso para
2017 referente a recurso de despesa corrente/custeio é R$ 3.000,00 (três mil reais) somado ao saldo
livre R$ 3.071,16 (três mil e setenta e um mil e dezesseis centavos); sado livre de recurso referente a
despesas capital/investimento o valor de R$ 737,53 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três
centavos) e o recurso para 2017 é R$ 13.000,00 (treze mil reais), somado ao saldo livre é de R$
13.737,53 (treze mil reais setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos). Eneida falou que
o descritivo vem pronto apenas tendo a opção de escolha dos produtos já previamente descritos, onde
foi feita a opção dos seguintes materiais: Material de acondicionamento e embalagem para Assistência
Farmacêutica (caixa plástica, isopor, caixas térmicas para transporte e conservação de medicamentos
e imunobiológicos, sacola e afins), valor estimado R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais); Material de
expediente para a Assistência Farmacêutica, valor estimado R$ 2.849,16 (dois mil oitocentos e
quarenta e nove reais e dezesseis centavos), total estimado referente a despesa corrente/custeio R$
3.071,16 (três mil e setenta e um mil e dezesseis centavos). Eneida falou sobre o valor previsto para
aplicação dos recursos de despesas relativas a capital: no item 02 o Município optou pela compra de:
03 computadores, valor estimado R$ 6.081,00 (seis mil e oitenta e um reais), 01 impressora, valor
estimado R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 06 telefones sem fio, no valor estimado R$ 524,94
(quinhentos e vinte e quatro reais e novena e quatro centavos), 02 bebedouros, valor estimado de R$
1.000,00 (um mil reais), 01 picotador, valor estimado R$ 200,00 (duzentos reais). Do item 04, foi optado
por adquirir: 01 mesa para escritório, valor estimado R$ 266,75 (duzentos e sessenta e seis reais e
setenta e cinco centavos), 02 cadeiras giratórias valor estimado R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e
oitos reais), 01 armário, valor estimado R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). Do item 05, optou-se por
adquirir: divisórias para farmácia do Alvorada, valor estimado R$ 1.897,44 (um mil oitocentos e noventa
e sete reais e quarente e quatro centavos), e 04 unidades de estrado, valor estimado R$ 160,00 (cento
e sessenta reais). Item 07 (outros) bancada farmácia leste valor estimado R$ 162,40, placa farmácia
leste valor estimado R$ 137,00, placa para farmácia do Alvorada valor estimado R$ 495,00, valor total
estimado de R$ 13.737,53 (treze mil reais setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Eneida pediu aos Conselheiros se tinham questionamentos/dúvidas, sendo esclarecido que em todas
as farmácias existem o profissional farmacêutico, sendo o total de 15 (quinze) farmacêuticos
concursado do Município de Francisco Beltrão. Esclarecimentos feitos e sem mais perguntas pelos
Conselheiros, a vice-presidente do CMS, submeteu a votação IOAF – Incentivo a organização da
Assistência Farmacêutica, foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 01 (um) ausente.
 Apresentação e Deliberação Resolução SESA nº.465/2018, incentivo financeiro de
investimento para aquisição de investimento destinado aos Hospitais Contratualizados para
atendimento das gestantes e crianças da Rede Mães Paranaense – A vice-presidente do CMS,
falou o assunto e convidou a enfermeira Ana Paula Valandro de Oliveira, da SMS, para proceder a
apresentação. Ana Paula, cumprimentou a todos e passou a exposição: falou que o incentivo financeiro
liberado pelo Governo do Estado do Paraná, destinado ao Hospital Regional Sudoeste que também
está contratualizado a Rede Mãe Paranaense, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que será
repassado fundo a fundo; que fez contato com a direção do Hospital Regional Sudoeste e foi solicitado,
entre os equipamentos constantes da resolução, apenas 01 (um) ultrassom obstétrico portátil, pois o
valor é elevado (entre cem mil e cento e oitenta mil reais). Ana Paula, apresentou brevemente o termo
adesão, pois foi encaminhado impresso e por e-mail para todos os Conselheiros. Ana Paula esclareceu
que o valor que sobrar da compra é devolvido ao Estado e se faltar dinheiro é pago com o Recurso
Livre do Município. Não havendo mais perguntas, a vice-presidente do CMS, submeteu a votação ao
incentivo financeiro de investimento para aquisição de investimento destinado aos Hospitais
Contratualizados para atendimento das gestantes e crianças da Rede Mães Paranaense, foi aprovado
com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 01 (um) ausente.
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III – Assuntos Gerais:
Convites: A vice-presidente do CMS, falou que o assunto não está na pauta, mas gostaria de pedir
licença para convidar os presentes, em especial os Conselheiros e suas respectivas entidades, para o
“III Seminário da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, que será realizado no dia 21 de
novembro/2018 no Espaço da Arte, a partir das 8 horas. O convite foi entregue a todos os presentes.
A Conselheira Emanuelle Panato, convidou os presentes para participar da palestra sobre “Obesidade
Infantil, da prevenção ao tratamento, um desafio de toda a sociedade”, no dia 28 de novembro/2018 a
partir das 8 horas no Espaço da Arte.
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – A vice-presidente do CMS, convidou Tania Lise para fazer o
informe da Dengue/Zika/Chikungunya. Tania Lise cumprimentou os presentes e informou que foram
notificados até o mês de novembro/2018 165 (cento e sessenta e cinco) casos de dengue, sendo 140
(cento e quarenta) já descartados, com 02 (dois) positivos (um importado e outro autóctone). Tania Lise
falou sobre o LIRAa/2018 (LIRAa – Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o Aedes
aegypti) no mês de janeiro/2018 índice de 6,5%, março/2018 índice de 2,7%, maio/2018 índice de
1,5%, julho/2018 índice de 1%, setembro/2018 índice de 0,8% e novembro/2018 2,9%. Tania Lise falou
que as atividades do setor de endemias são contínuas e nesse período são intensificadas e conta com
o apoio de toda a população; informou os números do telefone para informações e denuncias, (46)
3524-2415 ou (46) 98404-9876 e ainda através da ouvidoria municipal (46) 3524-0269. Tania Lise,
ainda respondeu a algumas dúvidas: o índice do LIRAa no mesmo período do ano de 2017 foi de 1,0%
(um por cento) e que o levantamento do índice é feito em todos os Bairros do Município (29 bairros);
falou sobre o cuidado com as piscinas residenciais; que as respostas as reclamações são feitas através
do número telefônico informado pelo reclamante. Não houveram mais questionamento, Inez de Oliveira
Santos, vice-presidente do CMS, agradeceu a apresentação do informe.
 Informe Mortalidade Infantil – A vice-presidente do CMS convidou Andreia Zorzo, Diretora da
Vigilância em Saúde para proceder a apresentação. Andreia Zorzo, cumprimentou os presentes,
procedeu a apresentação. Falou dos óbitos fetais ocorridos no Município de Francisco Beltrão, até
outubro/2018: janeiro/2018 nenhum óbito fetal; fevereiro/2018 02 (dois) óbitos fetais, março/2018 03
(três) óbitos fetais, abril/2018 nenhum óbito fetal, 01 (um) óbito no mês de maio/2018, junho e
julho/2018 nenhum óbito, agosto/2018 registrado 01 (um) óbito fetal, setembro/2018 nenhum óbito e
outubro/2018 01 (um) óbito fetal, total de 08 (oito) óbitos fetais no ano de 2018, falou também sobre as
causas dos óbitos fetais. Informou que no ano de 2018 até o mês de outubro/2018 ocorreram 16
(dezesseis) óbitos infantis, sendo 04 (quatro) óbitos no mês de janeiro/2018, 01 (um) óbito no mês de
fevereiro/2018, 02 (dois) óbito no mês de março/2018, 01 (um) óbito no mês de abril/2018, nenhum
óbito no mês de maio/2018, 01 (um) óbito no mês de junho/2018, 02 (dois) óbitos no mês de julho/2018,
02 (dois) óbitos infantis no mês de agosto/2018, 03 (três) óbitos infantis no mês de setembro e no mês
de outubro/2018 nenhum óbito; falou sobre as causas desses 16 (dezesseis) óbitos infantis, sendo que
os óbitos são investigados pelo Comitê de Mortalidade e pode mudar a causa base da morte, depois de
serem investigado. Andreia apresentou a taxa de mortalidade fetal/infantil (TMI), conforme solicitado por
Conselheiros: no ano de 2018 até o mês de outubro (janeiro a outubro) nasceram 1085 (um mil e
oitenta e cinco) no Munícipio de Francisco Beltrão, sendo o percentual de 14,7% (quatorze virgula sete
por cento) de óbitos, sendo que no ano de 2017 o percentual ficou em 12,9% (doze virgula nove por
cento); Andreia fez o demonstrativo mensal do percentual de nascidos vivos. Foi solicitado por
Conselheiro para apresentar no CMS sobre a discussão dos óbitos pelo Comitê de Mortalidade;
Andreia sugeriu para convidar um representante do Comitê da Mortalidade Infantil para vir a reunião do
CMS para discorrer sobre o tema.
 Apresentação da Resolução SESA nº.546/2018 – A vice-presidente do CMS, falou o assunto e
convidou a enfermeira Ana Paula Valandro de Oliveira, da SMS, para proceder a apresentação. Ana
Paula expos que essa resolução trata da adesão ao incentivo financeira para aquisição dos
equipamentos de urgência e emergência, que seria uma ambulância de suporte avançado mais 01 (um)
kit (equipamento) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) e mais 03 (três) kits no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) cada, que seriam usados para a UPA (para equipar três leitos destinados a
atendimento de emergência); contudo o Governo do Estado do Paraná repassou somente o valor de R$
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300.000,00 destinados para a aquisição de uma ambulância para o SAMU de suporte avançado,
devidamente equipada, esse valor já está em conta do Município. Os questionamento e dúvidas foram
sandas. A vice-presidente do CMS, agradeceu a explicação feita.
 Apresentação dos dados finais do Outubro Rosa – A vice-presidente do CMS, Inez de Oliveira
Santos, convidou a Enfermeira Cristina Da Cas, Coordenadora da Atenção Primária para proceder a
apresentação do relatório final da Campanha do Outubro Rosa. Cristina cumprimentou os presentes e
procedeu a apresentação: informou que foram intensificados a coleta de exames na rotina das
unidades de saúde; coletas de exames após as 18 horas nas unidades de saúde do Bairro Pinheirinho,
Vila Nova, Padre Ulrico, São Miguel e Sadia; também foi realizada a coleta de exames no Instituto da
Mulher, na 19ª SDP (21 detentas) e no HRS (foram cedidos os kits para os enfermeiros proceder a
coleta); foram confeccionadas camisetas para sorteio entre as pacientes e realizada caminhada, em
parceria com a Mão Amiga, para incentivar a prevenção do CA de mama e colo de útero. Cristina
trouxe o número final dos exames de colo de útero (sendo que o número de mamografia não consegue
passar um quantitativo exato, pois existe demanda espontânea por parte das pacientes), para fazer um
comparativo no ano de 2017 foram coletados 1495 exames; em 2018 foram coletados 2074 exames;
nos horários especiais foram agendadas 1.346, desse quantitativo 264 foram faltantes (19,6%), total
realizado 1082 exames. Cristina mostrou fotos das unidades de saúde e da caminhada. Os
Conselheiros não tiveram dúvidas e questionamentos. A vice-presidente do CMS, agradeceu a
apresentação feita pela enfermeira Cristina.
 Núcleo da Paz (promoção da saúde, prevenção da violência e cultura da paz): Rede de
Proteção Social – Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS, convidou a psicóloga Marina
Thibes da SMS para proceder a apresentação. Marina cumprimentou os presentes e procedeu a
apresentação: falou que o núcleo da paz foi instituído e regulamentado pelo Ministério da Saúde e
Secretaria de Estado da saúde através do Decreto nº.11.402/2014; as atribuições são: assessorar,
articular e qualificar as ações definidas pela rede; produzir indicadores epidemiológicos através da
notificação feita para a Vigilância em Saúde (índices de todas as violências, através da ficha do
SINAN), diagnosticar fatores de risco e vulnerabilidades sociais. Marina falou das ações planejadas
para 2018 visando efetivar as atribuições do núcleo da paz; falou que foi feita a divisão do Município de
Francisco Beltrão em territórios, inicialmente 11 (onze) territórios, contudo em seguida foram agrupados
alguns territórios; falou da composição intersetorial do núcleo da paz: saúde, educação, assistência
social, núcleo regional de educação (NRE), esporte e cultura, Unioeste, Sistema de Justiça, segurança
pública, controle social, Hospital São Francisco, GAAS e Rotarys. Marina falou da equipe de
mobilização e apresentou os nomes, sendo que a equipe é formada pela secretaria da saúde,
educação e assistência social, núcleo regional de educação e Ministério Público. Marina mostrou o
mapa do território; falou da prática da intersetorialidade, falou da base legal (artigos do Estatuto da
Criança e Adolescente) e a concepção da rede; mostrou o fluxograma para o atendimento a criança e
ao adolescente em situação de violência sexual até 72 horas em Francisco Beltrão; mostrou através de
fotos reunião da equipe interdisciplinar. Convidou os presentes a participar do evento de apresentação
da Rede de Proteção Social e do Protocolo de Atendimento as Vítimas de Violência no dia 04 de
dezembro de 2018 das 8:00 as 12:00 e das 13:15 as 17:00 no Anfiteatro da Unisep. Para finalizar
Marina falou que esse é um trabalho constante.
 Funcionamento e ações da secretaria Municipal de Meio Ambiente – Inez de Oliveira Santos,
vice-presidente do CMS, convidou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Adriano Roberto David,
para proceder a apresentação. Adriano cumprimentou os presentes, agradeceu o convite para vir na
reunião do CMS falar das ações da secretaria do meio ambiente voltadas a saúde pública. Adriano
falou do tripé que rege as ações da secretaria de meio ambiente: lixo (orgânico, reciclável, entre
outras), arborização e a parte administrativa (licenças, fiscalização, entre outras). Adriano falou do
plano municipal de saneamento básico que está em fase de conclusão, aguarda ser analisado pela
Sanepar, é uma previsão feita para 30 (trinta) anos; falou que foi elaborado e concluído o plano
municipal de arborização, está em execução, fazendo o plantio em via pública. Falou sobre a coleta
seletiva de lixo reciclável que está em fase de ajuste devido nova empresa vencedora da licitação.
Adriano falou que o município de Francisco Beltrão tem bons números de uma maneira geral, a
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produção de resíduo, em média, per capita no Estado do Paraná é de 735 g (setecentos e trinta e cinco
gramas) dia, no Brasil a média é de 1070 g (um mil e setenta gramas) dia de resíduos e Francisco
Beltrão a média é 570 g (quinhentos e setenta gramas) dia de resíduos. Conselheira Emanuelle Panato
falou ou gostaria de saber sobre o plantio de árvores frutíferas, sobre a recuperação dos rios (poluição)
e sugestão para reciclagem do lixo orgânico produzido pela população. Adriano falou que o plantio de
árvores frutíferas as espécies de pequeno porte, contudo em via pública não poderá plantar algumas
espécies, contudo deve-se pensar na acessibilidade e os perigos que certas árvores frutíferas podem
trazer, essas espécies frutíferas são sugeridas que sejam plantadas em parques ou praças; com
relação aos rios o maior problema hoje é o descarte de material sólido; com relação a coleta seletiva do
lixo, Adriano falou que 100% (cem por cento) do lixo é misturado (orgânico com reciclável), falou que no
ano de 2017 foi feito orientação (panfletagem) com ajuda das agentes comunitárias de saúde em toda a
cidade sobre a separação do lixo, falou da aplicação de questionário a população para levantar dados
sobre a separação do lixo. Conselheiro Reinaldo Alaor Rodrigues falou/sugeriu a utilização de drones
para a fiscalização de descarte de material reciclável em locais impróprios; falou sobre a educação
ambiental com mais investimento; falou sobre a queima da fogueira na escola Caic. Conselheiro
Antonio das Caz, falou que o principal é educação de forma geral, que começa em casa. O secretário
Municipal de Meio Ambiente falou sobre a coleta do lixo nas comunidades do interior. Conselheiro
Leonir Dalazem falou sobre a instalação de poste de energia elétrica nas propriedades da localidade
onde reside, que houve a derrubada de arvores. Adriano esclareceu ao Conselheiro Leonir que isso é
de responsabilidade do IAP; ainda, com relação a fogueira do Caic esclareceu que falou pessoalmente
com o Conselheiro Reinaldo Alaor. A vice-presidente do CMS, Inez de Oliveira Santos, agradeceu a
presença do Secretário de Meio Ambiente do Município de Francisco Beltrão e falou da conscientização
da população com relação ao meio ambiente.
 Conselheiro Reinaldo Alaor – o Conselheiro Reinaldo Alaor cumprimentou os presentes e discorreu
sobre os seguintes temas: O que tem a ver cultura e meio ambiente com saúde? Encontrou pesquisa
realizada na Universidade de Dourados/MS pela docente Katia Paranhos Martins, onde ela traz sete
temas sobre cultura e saúde. O conselheiro Reinaldo Alaor frisou as palavras chave (saúde, cultura,
sanitarismo, normal e desejo); falou que precisa mais investimento em recurso humano na Prefeitura
Municipal; falou sobre o humaniza SUS; falou da educação em saúde, falou sobre a proteção social
como saúde mental; falou em especifico da sua condição de tetraplégico e de sua cuidadora; falou
sobre os investimentos feitos nos enfeites natalinos pela cidade de Francisco Beltrão. O Conselheiro
Reinaldo Alaor agradeceu a oportunidade.
 Nada mais havendo, a vice-presidente, Inez de Oliveira Santos encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos e convidou os presentes para participar da próxima reunião.
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