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Ata da Reunião Ordinária nº 327 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Conselheira 
Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS/FB, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, 
justificou a ausência do presidente do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, que está em Manaus 
participando do Congresso Brasileiro de Enfermagem. Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do 
CMS/FB, em nome da Comissão Organizadora agradeceu a todos que participaram e colaboraram na 
realização de IV Seminário de Saúde do Trabalhador, agradeceu em especial ao Secretário Municipal 
de Saúde, Manoel Brezolin. A vice-presidente do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, convidou o 
Conselheiro Hortencio Dorneles Cardoso, para conduzir a oração/mensagem ecumênica. Em seguida, 
a vice-presidente do CMS/FB deu início aos trabalhos. 

 A vice-presidente do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, expos sobre o pedido feito pela Diretora do 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Carla Schroeder, para inclusão em 
pauta da apresentação e deliberação do descritivo do VIGIASUS, esclarecendo, como justificativa, que 
o período de entrega junto a SESA (8ª Regional de Saúde) finda em 28/11/2019 anterior a próxima 
reunião em Dezembro/2019. A vice-presidente do CMS/FB submeteu a votação a inclusão na pauta da 
apresentação e deliberação do VIGIASUS pela Diretora do Departamento Administrativo da Secretaria 
Municipal de Saúde, Carla Schroeder, que foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis, nenhuma 
abstenção e nenhum voto contrário.P 
I – Expediente Interno: 

 Aprovação da Ata nº326 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Outubro/2019 – A vice-
presidente do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, perguntou aos Conselheiros se teriam alguma 
observação, correção e/ou sugestões em relação a ata número 326 referente a reunião ordinária do 
mês de outubro/2019, nenhuma manifestação. A vice-presidente do CMS/FB submeteu a votação a Ata 
nº.326 referente a reunião ordinária do mês de outubro/2019, que foi aprovada, com 16 (dezesseis) 
votos favoráveis, 03 (três) abstenção e nenhum voto contrário. 

  Documentos Recebidos: Em seguida, Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS/FB, 
solicitou a 1ª Secretária, 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 referente ao mês de Novembro/2019 – Conselheiras Aline Schmatz e 
Ivanilde Bedin Guimarães.  

 Ofícios e Demais Documentos recebidos: Oficio nº.953/2019SMS/DVS sobre o monitoramento da 
dengue, segundo semestre 2019, convida um conselheiro representante dos segmento dos usuários 
para participar no dia 27/11/2019 às 8:30 na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, a 
conselheiro Inez de Oliveira Santos que representa do CMS/FB; Oficio nº 088/2019 encaminhado do 
Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, agradecendo o convite para participarem do IV Seminário 
de Saúde do Trabalhador e informando que não poderiam vir; Oficio nº.382/2019 avaliação do 
programa COMSUS o conselheiro Vilmar da Motta que representa do CMS/FB foi realizada no dia 
05/11/2019 às 14 horas na sala de reuniões da 8ª Regional de Saúde (o conselheiro Vilmar da Motta 
trouxe a cópia da Ata 003/2019 e relatório da avaliação); Oficio nº.286/2019 ARSS-PR convocação 
(conselheiro Vilmar da Motta e conselheira Paula Marques) para reunião de conferência de contas da 
ARSS no dia 29/11/2019 às 14 horas na sala de reuniões da ARSS. A vice-presidente do CMS/FB, Inez 
de Oliveira Santos, submeteu a votação as justificativas de ausência referentes ao mês de 
novembro/2019, que foram aprovadas com 19 (dezenove) votos favoráveis, 01 (um) abstenção e 
nenhum voto contrário. 
II – Ordem do Dia 

 Apresentação e Deliberação descritivo VIGIASUS – A vice-presidente do CMS/FB, convidou a 
Diretora do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Carla Schroeder, para 
proceder a apresentação do VIGIASUS - Descritivo de Aplicação do Programa Estadual de Qualificação 
das Ações de Atenção e Vigilância em Saúde no Estado do Paraná, referente ao incentivo financeiro 
repassado, constante na Resolução SESA/PR nº.615/2019. Carla Schroeder cumprimentou os 
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presentes e explicou sobre a ausência da diretora do departamento de vigilância em saúde, Andreia 
Zorzo, não se fez presente pois está em compromisso na cidade de Foz do Iguaçu; Carla Schroeder 
apresentou: vem engessado é feito a escolha dos itens pré-determinados. DESPESAS DE CUSTEIO: 
R$ 61.573,30 (sessenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), dentre os itens 
apresentados, foi feito a opção pelos seguintes itens: Capacitações específicas com conteúdo da 
atenção e vigilância em saúde, valor estimado R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Carla falou que esse valor 
pode ser utilizado para custear as diárias e os cursos; Manutenção de veículos e equipamentos 
utilizados nas ações da atenção e vigilância em saúde, valor estimado R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
Peças, combustíveis (óleo diesel, gasolina, álcool) e lubrificantes para manutenção de veículos, valor 
estimado R$ 11.573,30 (onze mil quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos). DESPESAS DE 
CAPITAL o valor destinado de R$ 23.859,65 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos). Aquisição de equipamentos de rede de frio do programa de imunização 
(sala de vacinas), valor estimado 23.859,65 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos). A Conselheira Josseli Vagliatti perguntou qual é o prazo para gastar esses 
valores; Carla Schroeder esclareceu que os valores serão gastos no ano de 2020. A vice-presidente do 
CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, submeteu a votação o descritivo apresentado para aplicação do 
VIGIASUS, foi aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 

 Apresentação e Deliberação do Projeto de Implantação da Farmácia de Manipulação de 
Fitoterápico – Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS/FB, convidou Mariane Pavani Gumy 
(servidora da secretaria municipal de saúde) e Vaneza Carneiro (servidora da secretaria municipal de 
agricultura) para procederem a apresentação. Vaneza Carneiro cumprimentou os presentes e iniciou a 
apresentação: Vaneza fez uma breve prestação de contas do projeto de inserção de plantas medicinais 
e fitoterápicos na atenção básica de saúde no Município de Francisco Beltrão (chamada publica 
SCTIE/MS nº.01/2017; Vaneza falou sobre as parcerias para o desenvolvimento do projeto que são 
secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de agricultura e UNIPAR-Universidade Paranaense; 
Vaneza falou sobre a proposta aprovada (recursos financeiros) em dezembro/2017: valor de custeio R$ 
477.028,09 (quatrocentos e setenta e sete mil, vinte  oito reais e nove centavos), valor de capital R$ 
227.987,11 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos); falou 
sobre o valor de contrapartida no importe de R$ 275.856,00 (duzentos e setenta e cinco mil  oitocentos 
e cinquenta e seis reais), perfazendo o total (somando os valores de repasse e da contrapartida) de R$ 
980.871,20 (novecentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e um mil e vinte centavos). Contrapartida: 
secretaria municipal de agricultura (engenheiro agrônomo e técnico), secretaria municipal de saúde 
(farmacêutico) e Unipar (estrutura física para a farmácia de manipulação). Vaneza Carneiro mostrou, no 
slide, a publicação do diário oficial de 22 de dezembro de 2017. Vaneza Carneiro fez uma breve 
explicação de como está o desenvolvimento do projeto, da seguinte forma: Meta 1 Estruturação da 
Farmácia com Manipulação de Fitoterápicos: Etapa nº.1-Implantar uma Farmácia com Manipulação 
em parceria entre a Prefeitura Municipal e UNIPAR, para a produção, manipulação e o desenvolvimento 
de Fitoterápico, valor de custeio R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil) insumo, assistência técnica 
e bolsa de estagio; valor de capital R$ 227.987,11 (duzentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta e 
sete reais e onze centavos); Vaneza informou que o recurso de capital foi recebido em fevereiro/2019; 
aquisição de equipamentos para a farmácia de manipulação: valor de capital: R$ 227.987,11 (duzentos 
e vinte e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos) equipamentos para a farmácia de 
manipulação, repassado ao Município em fevereiro de 2019: Realizado 1º Licitação em 05 de setembro 
– PE 131/2019 Com total de nove itens desertos e uma desistência pós-contrato; Realizado 2º Licitação 
em 02 de outubro – PE 175/2019 Com total de seis itens desertos; Incluídos itens faltantes na licitação 
de insumos. Valor de Custeio- R$185.000,00 (Insumos/Assistência Técnica/Bolsas de Estágio); 
Plantas aprovadas no projeto: melissa, calêndula, passiflora, chapéu de couro, capim limão, carqueja, 
cavalinha e capuchinha; Vaneza falou sobre a visita técnica feita na Farmácia de Manipulação de 
Fitoterápico na cidade de Toledo, e verificaram que tiveram algumas plantas que não tiveram bons 
resultados e trouxeram para o CMS/FB para a possível substituição das plantas. Extratos secos 
aprovados no projeto: melissa, calêndula, passiflora, chapéu de couro, capim limão, carqueja, cavalinha 
e capuchinha; sendo que a capuchinha foi retirada do projeto e foram incluídos: kava kava, ginko 
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biloba, castanha da índia e cúrcuma. Chás aprovados no projeto: melissa, calêndula, passiflora 
(retirado), chapéu de couro, capim limão, carqueja, cavalinha e capuchinha (retirado); sendo incluído 
nos chás a camomila e a macela. Vaneza Carneiro, falou que com o controle de qualidade o valor 
investido é R$ 4.234,20 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos); para o material de 
dispensação e consumo o valor investido é de R$ 27.993,70 (vinte e sete mil novecentos e noventa e 
três reais e setenta centavos). Meta 2 Curso de capacitação para Profissionais de Saúde, 
subdividida em etapas: Etapa nº.1- capacitar médicos; Etapa nº 2 – Capacitar agentes comunitários de 
saúde, Etapa nº 3 - Capacitar farmacêuticos e atendentes de farmácia, Etapa nº 4 - Capacitar 
enfermeiros, dentistas, psicólogos, Licitação realizada em 06 de setembro – PE 132/2019 com data 
prevista para início março/2020. Meta 3 Realização de Eventos: Etapa nº 1- Realizar quatro eventos e 
atividades de articulação e coordenação e capacitação dos envolvidos no projeto Oficinas, visita técnica 
e encontro regional, valor de custeio: R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), realizado uma 
visita técnica a Farmácia de Manipulação do Município de Toledo- PR em julho de 2019. Meta 4 - 
Publicação de material técnico-científico: Etapa nº 1 – Pagamento de bolsa de mestrado para 
elaboração de material técnico-científico (livros, cartilhas, artigos) em veículos de divulgação científica e 
tecnológica, gerados por ação das atividades do projeto. Valor de custeio: R$ 100.828,09 (cem mil 
oitocentos e vinte e oito reais e nove centavos), uma bolsa de mestrado para secretaria municipal de 
saúde (Farmacêuticos) e uma bolsa de mestrado para a secretaria municipal de agricultura já está em 
andamento. Vaneza Carneiro expos sobre a inclusão das novas plantas e a exclusão de algumas já 
apresentadas para poder informar ao Ministério da Saúde. A vice-presidente do CMS/FB, Inez de 
Oliveira Santos, colocou em discussão o assunto apresentado: Conselheira Geni Dall’Oglio perguntou 
sobre a parceria com a Unipar e sobre a Unioeste; Vaneza Carneiro explicou que a Unipar fornece a 
estrutura física (laboratórios, vidraria), com relação a Unioeste tem uma carta de apoio dos cursos de 
geografia e medicina, contudo não pode entrar como parceira pois não tem o curso de farmácia na 
graduação. Conselheira Jacqueline Menetrier perguntou se os produtores rurais do Município poderiam 
fornecer a matéria prima; Vaneza Carneiro falou que o produtor rural deve ter o certificado, 
rastreabilidade para o produto ser usado como medicamento e nesse primeiro momento não tem 
nenhum produtor certificado, pois esse projeto que está em andamento não é arranjo produtivo e sim 
farmácia de manipulação como já apresentado na reunião do ano passado; a Farmacêutica Mariane 
Gumy complementou dizendo que esse projeto do fitoterápico deve estar em andamento para depois 
incluir os produtores rurais e que a Unipar já tem projeto para acompanhar esses produtores para obter 
toda a qualificação das plantas. Conselheiro Vilmar da Motta perguntou sobre as licitações, o motivo 
pelo qual tiveram itens desertos; Farmacêutica Mariane Gumy, falou que os orçamento coletados foram 
do ano passado e as empresas alegaram que os valores ficaram defasados; Vaneza Carneiro falou que 
muitos equipamentos existem apenas um fornecedor; dificuldade nas empresas com a documentação 
exigida pelo departamento de licitação. Conselheira Emanuelle Panato perguntou sobre o curso de 
capacitação aos profissionais no que se refere a carga horária para algumas categoris para a 
prescrição dos medicamentos; Vaneza Carneiro falou que poderá verificar; Conselheira Jacqueline 
Menetrier sugeriu para verificar, junto ao Ministério da Saúde, qual a carga horária que cada 
profissional precisa para prescrever a medicação e depois tentar readequar a capacitação. Conselheira 
Josseli Vagliatti parabenizou pela iniciativa do fitoterápico, a dúvida que tinha foi sanada pois era sobre 
a capacitação dos profissionais da rede básica de saúde, perguntou sobre a produção das plantas 
pelos produtores rurais, e ainda quando irá começar o funcionamento da farmácia de fitoterápico e 
quantos profissionais irão trabalhar; Vaneza Carneiro frisou que o produtor terá que ser certificado, até 
que ocorra a certificação as plantas serão compradas por licitação, mesmo que seja comprado do 
produtor rural será via licitação; a farmacêutica Mariane Gumy falou que assim que os equipamentos 
forem adquiridos juntamente com a matéria prima irá iniciar o funcionamento e a princípio somente ela 
irá trabalhar com a ajuda de estagiários. Conselheira Indinara Ribeiro Miranda Pontes perguntou qual 
foi o critério usado para a escolhas dos profissionais que serão capacitados, pois as auxiliares de saúde 
bucal e as técnicas de enfermagem não estão elencadas; ainda perguntou onde estarão disponíveis as 
mudas das plantas. A farmacêutica Mariane Gumy falou que todos os profissionais da rede serão 
capacitados; Vaneza Carneiro esclareceu que os profissionais que fazem a dispensação e a prescrição 
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dos medicamentos fitoterápicos, os Agentes Comunitárias de Saúde serão capacitadas pois estão em 
contato direto com o usuário do SUS para poder orientar sobre o uso de plantas como chá; ainda falou 
que poderá ser incluído em uma próxima etapa de capacitação esses outros profissionais, pois tem 
recurso disponível, desde que aprovado pelo Ministério da Saúde; sobre as mudas das plantas estão 
Horto Florestal do município, fizeram uma mandala com os exemplares. Conselheiro Leonir Dalazem 
parabenizou a iniciativa da farmácia de fitoterápico e perguntou sobre o isolamento do local onde serão 
cultivadas as plantas e também sobre o uso de agrotóxico 2,4D. Vaneza Carneiro frisou que ainda não 
será feito o cultivo pelos agricultores da região, será efetuada a compra da matéria prima, via licitação; 
sobre o uso de agrotóxico Vaneza falou que é uma situação bastante complexa, não é a sua área, falou 
que não tem condições para dar mais explicações sobre esse assunto. A vice-presidente do CMS/FB, 
Inez de Oliveira Santos, submeteu a votação a substituição de algumas plantas descritas e a inclusão 
de outras, bem como os itens de controle de qualidade e armazenamento, conforme descrito acima, a 
alteração das plantas foi aprovada com 19 (dezenove) votos favoráveis, 01 (um) ausente, nenhuma 
abstenção e nenhum voto contrário. 

 Eleição de um conselheiro para fazer parte da comissão de acompanhamento do projeto de 
Fitoterápico – Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS/FB fez a leitura do assunto e solicitou a 
Vaneza Carneiro para expor. Vaneza Carneiro, falou que foi solicitado um conselheiro para participar do 
acompanhamento do desenvolvimento do projeto de fitoterápico e principalmente durante as 
capacitações, que passará por avaliação; Vaneza Carneiro falou que é feito prestação de contas 
trimestral e emitido relatórios ao Ministério da Saúde. Conselheiro Vilmar da Motta sugeriu que fosse 
um representante do segmento do usuário e indicou o conselheiro Leonir Dalazem. Conselheiro Leonir 
Dalazem (aceitou a indicação) e se fez candidata a conselheira Cristina Demo Martinello, ambos 
representantes do segmento dos usuários, ainda se candidataram as conselheiras Emanuelle Panatto e 
Jacqueline Vergutz Menetrier, representantes do segmento do trabalhador. A vice-presidente do 
CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, convidou os candidatos para se apresentarem (nome, sobrenome, 
profissão e o segmento que representa), cada um dos candidatos fez sua apresentação. Em votação: 
03 (três) votos para cada uma das conselheiras Cristina Demo Martinello, Emanuelle Panatto e 
Jacqueline Vergutz Menetrier, e 08 (oito) votos para o conselheiro Leonir A. Dalazem que foi eleito para 
acompanhar o desenvolvimento do projeto fitoterápico.  

 Apresentação de deliberação resolução 276/2017 Incentivo financeiro de investimento para 
aquisição de equipamentos para a Unidades de Atenção Primária – Inez de Oliveira Santos, vice-
presidente do CMS/FB, convidou a diretora do departamento administrativo da secretaria municipal da 
saúde, Carla Schroeder, para proceder a apresentação. Carla Schroeder cumprimentou os presentes e 
falou: saldo remanescente da resolução 276/2017 Incentivo Financeiro de Investimento para a 
aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, o valor de R$ 115.000,00 (cento e 
quinze mil) recebido da SESA em julho/2018; valor de R$ 98.532,43 (noventa e oito mil quinhentos e 
trinta e dois reais e quarenta e três centavos) adquirido em equipamentos no ano de 2018; resta o saldo 
de R$ 16.467,57 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta  sete reais e cinquenta sete centavos) que se 
aprovado será efetuado a compra de cadeiras de rodas e impressoras para a Atenção Primária. Em 
discussão: Conselheira Josseli Vagliatti perguntou sobre os itens contemplados na resolução; Carla 
Schroeder falou que são vários itens e que já foram adquiridos computadores (contemplados nos itens 
da resolução) e agora seriam adquiridas as impressoras que ainda estão em falta na atenção primária. 
A vice-presidente do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, submeteu a votação a compra de impressoras e 
cadeira de rodas com o saldo remanescente da resolução 276/2017, foi aprovada com 18 (dezoito) 
votos favoráveis, 02 (dois) ausente, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 
III – Assuntos Gerais: 

 Informe sobre o funcionamento do Centro de Zoonoses – A vice-presidente do CMS/FB, Inez de 
Oliveira Santos, convidou o Arnaldo Rafael Donatti para proceder o informe. Arnaldo Rafael Donatti 
cumprimentou os presentes e falou: fez uma breve apresentação, falou que é o médico veterinário do 
departamento de vigilância em saúde do Município de Francisco Beltrão e do centro de zoonoses; falou 
que o centro de apoio as zoonoses iniciou os trabalhos no dia 07 de junho de 2019, fica localizado no 
final da rua Curitiba, na pedreira Mãe Natureza, onde ficava a sede Policia Ambiental, falou que a 
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equipe é formada por 02 (dois) veterinários, divididos um em cada turno (um pela manhã e outro a 
tarde), 02 (duas) estagiárias e um funcionário da secretaria municipal de meio ambiente; o responsável 
técnico é o médico veterinário Everton Leonardi; falou sobre os equipamentos disponíveis para o 
trabalho no centro de zoonoses; falou sobre a estrutura física, o canil e o gatil com capacidade para dez 
cães e dez gatos, contudo não tem parte de isolamento; fazem também atendimento a animais 
silvestres; falou que até o momento foram feitos 581 (quinhentos e oitenta e um) atendimento, internos 
e nas clinicas, sendo 177 (cento e setenta e sete) castrações, uma média de 35 (trinta e cinco) 
castrações ao mês, 44 (quarenta e quatro) atendimentos internos e 537 (quinhentos e trinta e sete) nas 
clinicas apoio, que são: Centervet, Clinica Santa Casa, Campo e Lavoura e Menin, Arnaldo explicou 
que no centro de zoonoses não podem ser realizados procedimentos cirúrgicos, conforme previsão do 
Conselho de Medicina Veterinária, sendo esses procedimentos encaminhados para as clinicas apoio; 
Arnaldo falou que no centro de zoonoses são atendidos preferencialmente os animais da Arca de Noé, 
da ONG Bem Estar Animal, pessoas de baixa renda (comprovado com a ficha do CRAS) e alguns 
protetores independentes; falou sobre o fluxo de atendimento; falou que os animais que são castrados 
recebem um micro chip; falou sobre a raiva; informou o número do telefone do centro de zoonoses (46) 
3524-4033. Conselheiro Leonir Dalazem perguntou sobre os procedimentos quando o animal morde 
uma pessoa; Arnaldo esclareceu que todos os acidentes com animais são notificados na vigilância em 
saúde, no caso de cachorro é feito o monitoramento desse animal por dez dias; Conselheira Geni 
Dall’Oglio perguntou sobre o atendimento de animal que se encontra na rua com algum ferimento; 
Arnaldo falou que o canil só tem capacidade para dez cães, não conseguem manter o animal 
hospedado, mas é feito o atendimento do animal ferido, desde que tenha uma pessoa que assine a 
ficha de atendimento como responsável; Conselheiro Vilmar da Motta parabenizou pelo trabalho e 
perguntou se tem como localizar o animal se tiver o chip, em caso de fuga de sua residência; Arnaldo 
falou que até hoje só tiveram um caso, mas consegue localizar o proprietário desse animal; Conselheira 
Paula Marques perguntou sobre o atendimento de emergência fora do horário de trabalho; Arnaldo 
falou que até o momento não tem um número de celular para emergência. Conselheira Vanilde 
Evangelista Banfe falou se tem como limitar o número de animais para as famílias de baixa renda; 
Arnaldo falou que os atendimentos são feitos de forma gradativa, pois tem família que tem um número 
grande animais, por exemplo oitenta cachorros. A vice-presidnete do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, 
agradeceu a disponibilidade do médico veterinário Arnaldo Rafael Donatti pela apresentação.       

 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – Inez de Oliveira Santos, vice-presidente do CMS, convidou 
Tania Lise, coordenadora do setor de combate a endemias para proceder a apresentação. Tania Lise 
cumprimentou os presentes e informou: no ano de 2019 foram 372 (trezentos e setenta e duas) 
notificações de casos suspeitos de dengue, sendo 308 (trezentos e oito) casos descartados; foram 13 
(treze) casos confirmados (o ultimo no mês de julho/2019), sendo 06 (seis) autóctone (contraído no 
Município) e 07 (sete) importados (contraído fora do Município), apresentou os números mês a mês. 
Tania Lise informou que entre os dias 04 a 09 do mês de novembro/2019 foi realizado o 6º LIRAa 
(Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o Aedes Aegypti) onde foi detectado o índice de 
4,1% (quatro vírgula um por cento); informou ainda que foram encontrados focos nos Bairros: Agua 
Branca, Alvorada, Centro, Cango, Cristo Rei, Guanabara, Jardim Seminário, Jardim Floresta, Jardim 
Virginia, Jardim Itália, Júpiter, Luther King, Padre Ulrico, Pinheirinho, Pinheirão, Presidente Kennedy, 
Sadia, São Miguel e Vila Nova. Tania Lise falou que os focos foram encontrados: D2-lixo, sucatas em 
pátios, ferro velho, recicladoras e entulhos; B-vasos, frascos com água, bebedouros em geral, pratos de 
flores e fontes ornamentais; E-depósitos naturais (bromélias e troncos de arvores) e C-tanque, ralos e 
piscinas. Tania Lise falou do índice o LIRAa no decorrer do ano: no mês de janeiro/2019 o índice 5,5% 
(alto índice), no mês de abril 2,8% (médio risco), no mês de junho 5,1% (alto índice), no mês de julho 
0,7% (zero virgula sete) e no mês de setembro/2019 foi de 0,8% (zero vírgula oito por cento) baixo 
risco. Tania Lise frisou a importância dos cuidados nas residências para evitar os criadouros do 
mosquito, solicitou a colaboração de todos. Tania Lise informou os números dos telefones para 
informações e denúncias, quais sejam 3524-2415 ou 98404-9876 e ainda o número da ouvidoria 3524-
0269. Conselheiro Valdemar Bello falou dos entulhos em terrenos baldios como poderia proceder para 
tentar solucionar se somente através de denúncia; Tania Lise falou que os focos não foram 
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encontrados em terrenos baldios, mas que deve ser feita a denúncia.  Conselheira Geni Dall’Oglio falou 
sobre o não envio do produto para o fumacê pelo governo federal, perguntou como o Munícipio, ou 
região, vem se organizando para suprir essa falta, perguntou se as agentes de endemias estão fazendo 
as orientações corretas a população. Tanai Lise esclareceu que a datas para realização do LIRAa são 
determinadas pela SESA, sobre o inseticida o governo federal não está conseguindo a comprar, falou 
que tem mesmo é que conscientizar a população, falou ainda que o prefeito municipal está tentando 
viabilizar a compra do inseticida e ainda que o fumace somente é feito em caso de notificação de caso 
suspeito em determinada região, e sobre as agentes de endemias falou que são orientadas a informar a 
população sobre os cuidados, mas irá estar verificando essa situação. Secretário Municipal de saúde, 
Manoel Brezolin, falou da mobilização da população, que não depende somente do ente público e sim 
da colaboração de todos no combate ao mosquito da dengue. Conselheira Josseli Vagliatti 
contextualizou sobre sua experiência e da responsabilidade de cada cidadão no combate aos focos. 
Conselheira Vanilde Evangelista Banfe falou das multas aplicadas a população em caso de encontrar 
as larvas nos quintais. Tania Lise falou que não podem simplesmente aplicar a pena de multa, os 
proprietários devem ser notificados e orientados, antes da aplicação da multa. Conselheira Emanuelle 
Panta perguntou sobre as piscinas; Tania Lise esclareceu que nas piscinas que tem cloro não tem 
larvas positivas.   

 Informe Mortalidade Infantil – Tania Lise, coordenadora do setor de combate a endemias, procedeu 
o informe da mortalidade infantil: no ano de 2019 até o momento total de 08 (oito) óbitos fetais (antes 
do parto), sendo no mês de janeiro 01 (um) óbito fetal, 03 (três) óbitos em fevereiro, 01 (um) óbito em 
março, 01 (um) óbito em abril, nenhum óbito no mês de maio, 01 (um) no mês de junho, nenhum óbito 
no mês de julho/2019, nenhum óbito no mês de agosto/2019, nenhum óbito no mês de setembro/2019, 
01 (um) óbito no mês de outubro e até o momento no mês de novembro/2019 nenhum óbito. Tania Lise 
falou sobre as causas dos óbitos fetais. Sobre os óbitos infantis (nascidos vivos até um ano de vida) no 
ano de 2019, até o mês de novembro/2019 (data da reunião), foram o total de 07 (cinco) óbitos infantis, 
sendo 01 (um) óbito no mês de janeiro, nenhum no mês de fevereiro, 01 (um) no mês de março, mês 
de abril, maio e junho nenhum óbito, 01 (um) óbito no mês de julho/2019, 01 (um) óbito no mês de 
agosto/2019, 01 (um) óbito no mês de setembro/2019, 01 (um) óbito no mês de outubro/2019 e no mês 
de novembro/2019 (até a presente data) 01 (um) óbito. Tania Lise informou que até o mês de 
setembro/2019 o total de nascidos vivos 1020 (um mil e vinte), o mês de outubro/2019 os dados estão 
sendo computados. Tania Lise falou que a Meta para 2019 é manter o índice de óbito infantil em um 
dígito; falou que a taxa de mortalidade poderá ser apurada somente no mês de dezembro, no momento 
é feita uma regra de três simples para ver a porcentagem, até o momento, no ano de 2019, o índice é 
de 6,86% (seis virgula oitenta e seis por cento); informou os índices dos anos anteriores: no ano de 
2017 a taxa de mortalidade infantil foi de 12,9% (doze virgula nove por cento) e no ano de 2018 a taxa 
de mortalidade infantil foi de 13,9% (treze virgula nove por centos). Inez de Oliveira Santos, vice-
presidente do CMS/FB agradeceu a Tania Lise pelas apresentações. 

 Nada mais havendo, a vice-presidente do CMS/FB, Inez de Oliveira Santos, encerrou a reunião 
agradeceu a presença de todos, convidou os presentes para participarem a próxima reunião no mês de 
dezembro/2019. 
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