
 Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão 
R. Octaviano Teixeira dos Santos,1000. Centro. Cep:85.601-030 Francisco Beltrão- PR   

Fone/Fax: (46) 3520-2130 Email: conselhosaude@franciscobeltrao.com.br 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Ata da Reunião Ordinária nº.337 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do 
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, de forma presencial e também on-line, com início 
às oito horas e quarenta minutos no Auditório do Espaço da Arte, para Reunião Ordinária, sob a 
presidência do conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi; o presidente do CMS/FB cumprimentou e 
agradeceu a presença de todos; convidou o conselheiro Hortencio Dorneles Cardoso para conduzir 
oração/mensagem ecumênica. Em seguida, o presidente do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, 
deu início aos trabalhos. 
I – Expediente Interno: 

 Posse dos Conselheiros Titulares – O presidente do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, falou 
sobre a inversão dos Conselheiros por meio do Decreto 052 de vinte e sete de janeiro de 2021, chamou 
bem-vindos os conselheiros, agora titulares, fez algumas colocações.  

 Aprovação da Ata nº336 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Dezembro/2020 – O 
presidente do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, colocou em discussão a ata nº.336 referente ao 
mês de dezembro/2020, perguntou aos conselheiros se teriam observações, correções e/ou sugestões 
em relação a mesma, nenhuma manifestação. Sem manifestações o presidente do CMS/FB, 
Alessandro Rodrigues Perondi, submeteu a votação a Ata nº.336 referente a reunião ordinária do mês 
de dezembro/2020, que foi aprovada com 16 (dezesseis) votos favoráveis, nenhum voto contrário, 
nenhuma abstenção. 

 Documentos Recebidos: O presidente do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, convidou a 
conselheira Tania Mara de Costa para proceder a leitura dos documentos recebido. A conselheira Tania 
Mara de Costa, cumprimentou os presentes e passou a leitura dos documentos: 

 Justificativas de Ausência referente ao mês de Fevereiro/2021 – Justificativas apresentadas via 
aplicativo de celular, justificaram as ausências conselheira Carla Schroeder, Manoel Brezolin e Ivanilde 
Bedin Guimarães. 

 Ofícios e demais Documentos recebidos: Ofício DIR/0191-21 no qual o Conselho Regional de 
Psicologia (CRP/PR) indica a senhora Graciane Barbosa da Silva em substituição a conselheira Geni 
Celia Ribeiro Dall’Oglio; E-mail recebido da Paroquia São José que indica em substituição ao 
conselheiro Airton Grepan a senhora Ivete Terezinha Rota Pereira; Ofício nº.005/2021 ACEFB no qual 
indica como conselheiro titular a senhora Cristina Demo Martinello e conselheiro suplente o senhor 
Gustavo Vicenzi; Ofício nº.06/2021 COREN que indica em substituição a conselheira Jacqueline V. 
Menetrier a senhora Naiara da Veiga Ianoski; Ofício nº.015/2021 ARSS/PR que indica em substituição 
a conselheira Ivone Faust Sponchiado e senhora Natália Dalla Costa Becker; Ofício nº.007/2021 – 
CIRUSPAR indica em substituição ao conselheiro Robson Luiz Pires indica a senhora Julissa Marcante 
e suplente Tamara de Abreu Almeida; Oficio nº.15/SMS/FB/2021 indica a senhora Jacqueline Vergutz 
Menetrier em substituição a conselheira Cristina Da Cas; Oficio nº.02/2021 ASSBEL indica o senhor 
Lucas Rigon Link e Maria Daniela (interprete d libras) em substituição a conselheira Eli Ferreira; E-mail 
recebido do conselheiro Ozorio Borges Neto no qual informa que permanece no CMS/FB como 
representante da CMP; Ofício nº.014/SMS/FB/2021 que solicita a indicação de conselheiro para 
Comissão de Acompanhamento de Contratualização Hospitalar (Portaria Municipal nº.552 de 25 de 
novembro de 2019) a senhora Inez de Oliveira Santos que acompanhava (será ponto de pauta para a 
próxima reunião); Ofício do Laboratório Bioanalises (Vandresen e Vandresen Diagnostico) que 
informa que deixará a vaga de suplente que ocupa atualmente no CMS/FB; Ofício nº.24/2021 
ARSS/PR solicita ao CMS/FB a indicação ou a recondução de 01 (um) conselheiro titular e 01(um) 
conselheiro suplente para representar o conselho junto ao conselho fiscal da ARSS (ponto de pauta 
para a próxima reunião); Ofício Circular nº.96/SMS/DVS que convida os membros do comitê municipal 
de acompanhamento e assessoramento das ações de controle da dengue para a reunião de 
monitoramento que foi realizada no dia 12/02/2021 às nove horas no espaço da arte; Ofício Circular 
nº.001/2021 SE/CES/PR que define estratégia de enfrentamento à pandemia e à ordem de vacinação, 
solicita o empenho e controle dos Conselhos Municipais de Saúde para fiscalizar e acompanhar o 
desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos 
de controle interno e externo, conforme a legislação vigente (Resolução do Conselho Nacional de 
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Saúde 453/12), Tanai Mara de Costa informou que o documento está disponível para verificação junto a 
mesa diretora. Conselheiro Eduardo Cioatto sugeriu informar o significado de algumas siglas, p.ex., 
CES – Conselho Estadual de Saúde, pois a partir de agora temos muito conselheiros novos indicados 
pelas respectivas entidades. Alessandro Rodrigues Perondi fez algumas considerações. O presidente 
do CMS/FB, Alessandro Rodrigues Perondi, submeteu a votação, por formalidade, a nomeação dos 
novos conselheiros, que foram aprovadas com 17 (dezessete) votos favoráveis, nenhum voto contrário 
e nenhuma abstenção. 
II – Ordem do Dia 

 Inicialmente, seguindo o Regimento Interno do CMS/FB, o presidente da atual mesa diretora, solicitou 
a plenária se algum conselheiro se candidataria para conduzir os trâmites da eleição da mesa diretora, 
sem manifestações; foi sugerido/indicado o conselheiro Cleomir Pazetto para conduzir a eleição que 
prontamente aceitou a indicação. Alessandro Rodrigues Perondi, falou sobre seu período enquanto 
presidente do CMS/FB, agradeceu aos colegas conselheiros e se despediu da mesa diretora.    

 Eleição da Mesa Diretora – Conselheiro Cleomir Pazetto, agradeceu a indicação feita pela mesa, 
falou brevemente sobre a importante mudança feita no Regimento Interno do CMS/FB no ano de 2020; 
para dar início ao processo eleitoral, conforme dispõe o Regimento Interno (artigo 14, §1º), solicitou o 
auxílio da equipe de apoio, um secretário e um relator; foram sugeridas as conselheiras Tania Mara de 
Costa (segmento do trabalhador) e Paula Marques (segmento usuários do SUS) que aceitaram a 
indicação e a plenária aceitou a indicação de ambas. O conselheiro indicado pela mesa, Cleomir 
Pazetto, para conduzir os trâmites da eleição, lembrou da presença, na reunião, do representante do 
Ministério Público, dr Hugo Napole Leone Cunha; solicitou a conselheira Tania Mara de Costa, 
secretária da equipe de apoio, para proceder a leitura do artigo 5º e seus parágrafos do Regimento 
Interno do CMS/FB, bem como, o capítulo IV (do Regimento Interno do CMS/FB) que trata da eleição 
da mesa diretora; conselheira Tania Mara de Costa fez a leitura de forma integral dos referidos artigos. 
Conselheiro Cleomir Pazetto, incialmente falou sobre o voto aberto e individual, por precaução, devido 
às restrições imposta pela Covid-19, o nome do conselheiro será chamado em voz alta e este 
manifestará seu voto que será repetido pelo conselheiro Cleomir Pazetto para que fique gravado; 
conselheiro Cleomir Pazetto deu início ao pleito eleitoral, solicitou a plenária candidato a presidente do 
CMS/FB, se fez candidato o conselheiro Ozorios Borges Neto e a conselheira Cristina Demo Martinello, 
ambos representantes do segmento dos usuários do SUS; conselheiro Cleomir Pazetto solicitou a 
plenária a aprovação dos candidatos a presidente do CMS/FB, plenária concordou com a apresentação 
dos candidatos; conselheiro Cleomir Pazetto solicitou aos candidatos para exporem suas ideias 
enquanto candidatos, de forma breve. O candidato a presidente do CMS/FB conselheiro Ozorio Borges 
Neto, cumprimentou os presentes e falou: que representa o segmento dos usuários do SUS, que 
participa do conselho municipal de saúde desde o ano de 1996, falou que já foi presidente do CMS/FB, 
falou que alguns colegas conselheiros sugeriram a sua candidatura, falou da sua participação na 
organização de conferências municipais e participação em conferencias estadual, falou da satisfação 
de fazer parte do CMS/FB;  falou que uma das solicitações feitas enquanto presidente do CMS/FB foi a 
construção do Hospital Municipal que se transformou no projeto do Hospital Intermunicipal, pediu o 
apoio dos conselheiros para ser eleito presidente do CMS/FB. Em seguida a conselheira candidata a 
presidente do CMS/FB Cristina demo Martinello, cumprimentou os presentes e falou: que também 
representa o segmento dos usuários do SUS, falou que foi desafiada a participar do pleito a presidente 
do CMS/FB, falou que pode estar contribuindo para a saúde do município, falou que tem vários 
voluntariados, se dispõe a isso, falou da nova perspectiva de saúde frente a pandemia, falou que 
acredita que temos que nos moldar e reinventar diante de tudo isso, falou que com a pandemia 
estamos passando por um momento muito tenso, tanto para usuários do SUS, bem como, para os 
profissionais da saúde, falou que está envolvida em várias ações na comunidade na educação, na 
saúde, integrando todo esse contexto, fica a disposição e conta com o votos dos conselheiros. 
Encerrada a exposição de cada um dos conselheiros candidatos a presidente do CMS/FB, o 
conselheiro Cleomir Pazetto, deu início a votação de forma aberta (oral) e nominal; foi chamado um a 
um, de forma nominal, dos conselheiros votantes presentes que registraram seu voto e o conselheiro 
Cleomir Pazetto repetiu o voto de cada um no microfone para o registro; finda a votação, esclarecido 
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que os conselheiros recepcionados no dia, Graciane Barbosa da Silva e Lucas Rigon Link, não são 
membros votantes devido a não ter decreto de nomeação como conselheiros; feita a apuração dos 
votos, resultado final 07 (sete) votos Ozorio Borges Neto, 08 (oito) votos Cristina Demo Martinello 01 
(um) ausente, com oito votos eleita presidente do CMS/FB conselheira Cristina Demo Martinello. Em 
seguida, solicitado a plenária candidatos a vice-presidente ao CMS/FB, sendo que todos os segmentos 
poderiam ser candidatos, se fez candidata, única, a conselheira Jacqueline V. Menetrier, segmento 
gestor, feita a contagem de votos, conselheira Jacqueline V. Menetrier foi eleita vice-presidente do 
CMS/FB com 15 (quinze) votos favoráveis e 01 (um ausente). Eleição para 1º secretário do CMS/FB, 
conselheiro Cleomir Pazetto esclareceu que o segmento do gestor e prestador não poderiam ser 
candidatos, para respeitar a paridade; perguntado se somente os titulares podem ser candidatos; 
respondido que sim; se fez candidato a 1º secretário do CMS/FB Ozorio Borges Neto, candidato único, 
segmento dos usuários do SUS, feita a contagem de votos, conselheiro Ozorio Borges Neto foi eleito 1º 
secretário do CMS/FB com 15 (quinze) votos favoráveis e 10 (um) ausente. Para finalizar a composição 
a mesa diretora do CMS/FB, eleição para 2º secretário do CMS/FB, tendo que ser do segmento do 
trabalhador, necessariamente, se fez candidata, única, a conselheira Naiara da Veiga Ianoski 
representante do segmento do trabalhador, feita a contagem dos votos, conselheira Naiara da Veiga 
Ianoski foi eleita 2ª secretária do CMS/FB com 15 (quinze) votos favoráveis e 01 (um) ausente. 
Conselheiro Cleomir Pazetto, para finalizar o pleito eleitoral, convidou os eleitos, para se colocarem a 
frente da plenária, onde foi dado posse aos conselheiros da mesa diretora pelo conselheiro presidente 
da comissão eleitoral, conselheiro Cleomir Pazetto, a mesa diretora do CMS/FB para o ano de 2021 
ficou assim composta: presidente Cristina Demo Martinello, vice-presidente Jacqueline V. Menetrier, 1º 
secretário Ozorio Borges Neto e 2ª secretária Naiara da Veiga Ianoski; conselheiro Cleomir Pazetto 
agradeceu a equipe de apoio que conduziu o pleito eleitoral, que terminada os tramites eleitoral foi 
desfeita, e passou a palavra a presidente do CMS/FB para dar seguimento a ordem do dia, conforme a 
pauta. Informada a antiga mesa diretora sobre o grupo de aplicativo de celular que serão excluídos os 
antigos componentes e incluídos os novos. 

 A presidente do CMS/FB Cristina Demo Martinello agradeceu a confiança nela depositada pelos 
colegas conselheiros e deu seguimento à reunião.  

 Vaga deixada pelo Laboratório Bioanalises – Cristina Demo Martinello, presidente do CMS/FB, 
falou sobre a vaga deixada pelo laboratório Bioanalises, segmento prestador, conforme documento lido 
no início da reunião, vaga de suplente que poderia ser pleiteada pelas entidades, do segmento 
prestador: Ciruspar, ARSS e Dior Center, foi concedido alguns minutos para as entidades se reunirem e 
decidirem quem ficaria com a vaga. Passados os minutos concedidos, a presidente do CMS/FB Cristina 
Demo Martinello, informou a plenária que a entidade Dior Center ficou com a vaga. 

 Repactuar equipamentos adquiridos para compor a ambulância adquirida para o Samu – A 
presidente do CMS/FB, Cristina Demo, convidou a Carla Schroeder para proceder a apresentação, 
estava ausente, mas a enfermeira Ana Paula Valandro de Oliveira, irá proceder a apresentação no 
lugar da Carla. Ana Paula Valandro de Oliveira, cumprimentou os presentes e falou: Considerando a 
Resolução do Conselho Municipal de Saúde de nº 16/2017, onde através de “Ad Referendum” aprovou 
a aquisição de Unidade de Suporte Avançado para o SAMU com recurso oriundo de Incentivo 
Financeiro para Aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência da SESA no valor de R$ 
300.000,00, conforme Resolução SESA nº 497/2017. Na época foi pactuado os seguintes itens: ITEM 
1- 01 (uma) ambulância padrão SAMU, no valor unitário aproximado de R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais) e valor total aproximado R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); ITEM 2- 01 (um) 
desfibrilador com monitor multiparamétrico no valor unitário aproximado de R$ 42.300,00 (quarenta e 
dois mil e trezentos reais) e valor total aproximado de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos 
reais); ITEM 3- 02 (dois) desfibriladores externo automático – DEA no valor unitário aproximado de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) e valor total aproximado R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); ITEM 4- 02 (dois) 
oxímetros no valor unitário aproximado de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais) e valor 
total aproximado R$ 4.398,00 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais) e ITEM 5-dois aspiradores 
portáteis no valor unitário aproximado de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) e valor total 
aproximado R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais); total dos itens apresentados R$ 287.398,00 
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(duzentos e oitenta e sete mil trezentos e noventa e oito reais). Considerando a demanda solicitada 
pela coordenação do SAMU, analisando a real utilização dos equipamentos, foram adquiridos os 
seguintes equipamentos, os quais necessitam de repactuação: ITEM 1- uma ambulância padrão SAMU 
valor unitário R$180.899,00 (cento e oitenta mil oitocentos e noventa e nove reais) e valor total 
R$180.899,00 (cento e oitenta mil oitocentos e noventa e nove reais); ITEM 2- um desfibrilador com 
marca-passo externo e monitor multiparametrico no valor unitário de R$ 37.936,25 (trinta e sete mil 
novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) e valor total de R$ 37.936,25 (trinta e sete mil 
novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); ITEM 3- desfibrilador externo automático – 
DEA, quantidade 03 (três) no valor unitário R$ 7.663,33 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais) e 
valor total de R$ 22.989,99 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove 
centavos); ITEM 4- um ventilador pulmonar de transporte adulto, pediátrico e neonatal no valor unitário 
R$ 43.400,00 (quarente e três mil e quatrocentos reais) e valor total R$ 43.400,00 (quarente e três mil e 
quatrocentos reais) e ITEM 5- três oximetros de pulso portátil, no valor unitário de R$ 2.533,33 (dois mil 
quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) perfazendo um valor total de R$ 7.599,99 (sete 
mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); total de todos os itens R$ 
292.825,23 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos); Ana 
Paula Valandro de Oliveira informou sobre o saldo remanescente no valor de R$ 7.174,77 (sete mil 
cento e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) foi transferido para a conta do fundo estadual 
de saúde. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, perguntou a plenária se tinha dúvidas, 
perguntas, colocações; sem manifestações pela plenária, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo 
Martinello, submeteu a votação a repactuação dos equipamentos adquiridos para compor a ambulância 
adquirida para o Samu, que ficou aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis, nenhuma abstenção e 
nenhum voto contrário e 01 (um) ausência. 
 III – Assuntos Gerais: 

 Tivemos a inversão da ordem da apresentação dos informes gerais, pois para evitar ultrapassar o 
limite de pessoas no recinto, foram convidandos as pessoas para a apresentação conforme chegavam. 

 Informe sobre situação atual Covid-19 no Município de Francisco Beltrão: a presidente do 
CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou o secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin, para 
proceder a apresentação, com a ausência do mesmo a diretora do departamento de atenção a saúde, 
enfermeira Jacqueline V. Menetrier procedeu a apresentação, com o auxílio de slide, da seguinte forma: 
Jacqueline Menetrier cumprimentou os presentes e trouxe no slide inicial o boletim disponibilizado no 
site do Município com o número de casos novos, número de óbitos, leitos disponíveis; Jacqueline V. 
Menetrier, falou do aumento do número de leitos no Hospital Regional Sudoeste, foram 04 (quatro) 
leitos, mas mesmo com esses quatro novos leitos a ocupação hospitalar continua alta; falou sobre a 
média semanal de casos, no mês de janeiro/2021: semana 1-9, número de casos dia 30,3, semana 10-
16, número de casos dia 42, semana 17-24 número de casos 24,2, semana 25-31 número de casos dia  
16,20, no mês de janeiro/2021 foram registrados 878 (oitocentos e setenta e oito) novos casos, com 
uma média diária de 28,3 e total de óbitos no mês 10 (dez) óbitos; fevereiro/2021: semana 1-6, número 
de casos dia 15,8, semana 7-15 número de casos dia 25,7; falou que o Município segue as orientações 
do Estado por meio dos decretos estaduais quantos as medidas de prevenção ao corona vírus; falou 
sobre a suspensão, por hora, da volta as aulas na rede municipal e estadual; com relação as vacinas, a 
enfermeira Jacqueline V. Menetrier informou; conselheiro Ozorio Borges Neto, perguntou sobre a falta 
de vacinas para a segunda dose de quem já tomou a primeira; enfermeira Jacqueline V. Menetrier 
informou que as segundas doses já estão reservadas/ disponíveis; em 15/02/2021 os números eram os 
seguintes: 418 (quatrocentos e dezoito) doses aplicadas em trabalhadores dos demais serviços 
ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham 
contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e 
trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde; 91 (noventa 
e uma) doses aplicadas em pessoas de 80 a 89 anos; 201 (duzentas e uma) doses aplicadas em 
pessoas de 90 anos ou mais; 23 (vinte e três) doses aplicadas em trabalhadores de Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI) e 21 (vinte e uma) doses aplicadas em Pessoas Idosas em 
Instituições de Longa Permanência – ILPI; 1429 (mil quatrocentos e vinte e nove) doses aplicadas em 



 Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão 
R. Octaviano Teixeira dos Santos,1000. Centro. Cep:85.601-030 Francisco Beltrão- PR   

Fone/Fax: (46) 3520-2130 Email: conselhosaude@franciscobeltrao.com.br 
 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência* 
COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia; 20 (vinte) doses aplicadas em trabalhadores 
vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19; 34 (trinta e quatro) doses trabalhadores que 
atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19; 114 
(cento e quatorze) doses aplicadas em trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, 
como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros; 531 
(quinhentas e trinta e uma) doses aplicadas em trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), total de doses aplicadas (1ª dose) 2905 (duas mil novecentas 
e cinco) e 04 (quatro) doses aplicadas da 2ª dose, até o momento. Com relação a vacinação Jacqueline 
V. Menetrier ainda informou que para trabalhadores da saúde aguardam novos lotes de vacinas; para a 
2ª dose para trabalhadores (944 doses disponíveis) na unidade do Luther King das 8 às 11 e das 13 às 
20 horas; idosos com 90 anos ou mais foram vacinados; idosos 89 anos acamados inicia hoje a tarde 
serão vacinados em domicilio e a partir de hoje pela manhã (dia 17/02/2021) idosos com 89 anos e 
devem procurar as unidades de saúde do Vila Nova, Alvorada, Pinheirinho e Cango no horário das 7:30 
as 11:30 e das 13 às 17 horas (cango até as 19horas), esclareceu que essa concentração de vacinas 
em algumas unidades se deu devido a evitar o desperdício de doses; informou também que quando 
aberto os frascos multi-doses tem um período curto de validade; falou que estão fazendo de forma 
gradativa, devido a falta de vacinas; falou que as vacinas as duas doses devem ser do mesmo 
laboratório; Jacqueline V. Menetrier informou que o número de idosos acima de 90 anos é maior que o 
número de vacinas recebidas; perguntado sobre os trabalhadores de saúde que serão vacinados; 
Jacqueline Menetrier falou que teve início a vacinação pelos profissionais de saúde da linha de frente 
ao atendimento ao covid-19, hospitais e depois para demais trabalhadores de hospitais, clinicas e por 
último todos os trabalhadores, da rede privada, que o quantitativo de vacinas para esses trabalhadores 
não foi suficiente, terão que esperar novas remessas de doses para continuar a vacinação; falou sobre 
o novo modelo de informativo, incluindo a vacinação, que será disponibilizado no site do município 
juntamente com o informe dos casos de covid; falou dos efeitos adversos da vacina, nenhum feito 
adverso grave foi registrado, somente alguma reação esperada; Conselheiro Eduardo Cioatto sugeriu 
informar a filas de cadastro de espera da vacina; Jacqueline V. Menetrier falou que observou esse 
modelo em alguns município. Sem mais questionamentos a presidente do CMS/FB, Cristina Demo 
Martinello, agradeceu a apresentação feita pela diretora do departamento de atenção à saúde, 
enfermeira Jacqueline V. Menetrier. 

 Informe Mortalidade Infantil – a presidente do CMS/FB Cristina Demo Martinello convidou Andrea 
Zorzo de Almeida, diretora do departamento de vigilância em saúde para proceder o informe da 
mortalidade. Andreia Zorzo de Almeida cumprimentou os presentes e informou inicialmente que as 
causas dos óbitos infantis não estão sendo apurados devido a pandemia e não tem previsão de retorno 
das reuniões do comitê da mortalidade; Andreia Zorzo procedeu a apresentação com o auxílio de 
slides: no ano de 2020 total de 05 (cinco) óbitos fetais (antes do parto), sendo 01 (um) no mês de 
janeiro, nenhum no mês de fevereiro, março e abril 01 (um) em cada mês, maio e junho nenhum, julho 
02 (dois) óbitos fetais, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro nenhum óbito. 
Sobre os óbitos infantis (nascidos vivos até um ano de vida) no ano de 2020 informou que foram 11 
(onze): 01 (um) óbito no mês de janeiro, 01 (um) óbito no mês de fevereiro, março e abril nenhum, 03 
(três) no mês de maio, 01 (um) no mês de junho, 01 (um) no mês de julho, 04 (quatro) óbitos no mês de 
agosto, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro nenhum óbito registrado; Andreia 
Zorzo esclareceu que as causas dos óbitos fetais e infantis não foram apuradas devido a pandemia o 
comitê da mortalidade não tem feito as reuniões mensais; falou sobre o total de nascidos vivo do 
Município é de 1.167 (um mil cento e sessenta e sete), contudo os meses de novembro e 
dezembro/2020 ainda estão sento digitados (estão em aberto), informou as taxas de mortalidade do 
ano de 2020 (uma parcial, tendo em vista estar ainda em aberto os dois últimos meses) a taxa de 
mortalidade ficou em 9,42% (nove virgula quarenta e dois por cento) e apresentou a taxa de 
mortalidade dos últimos anos: taxa de mortalidade/2019 de 5,93% (cinco virgula noventa e três por 
cento), no ano de 2018 a taxa de mortalidade infantil foi de 13,9% (treze virgula nove por centos) e no 
ano de 2017 a taxa de mortalidade infantil foi de 12,9% (doze virgula nove por cento). Andreia Zorzo 
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falou sobre os números referente ao ano de 2021 sobre os óbitos fetais: no mês de janeiro/2021 um 
óbito e no mês de fevereiro até o momento nenhum óbito; sobre os óbitos infantis no mês de 
janeiro/2021 um óbito e no mês de fevereiro até o momento nenhum óbito; Andreia Zorzo falou que as 
causas não foram apuradas. Conselheira perguntou quem faz parte do comitê de mortalidade; Andreia 
Zorzo respondeu que tem um médico do Hospital São Francisco, médico da Policlínica, médico do 
Hospital Regional, um médico e um pediatra da rede municipal, profissionais da secretaria municipal de 
saúde e também são convidados a virem na reunião os profissionais de saúde da unidade onde 
gestante fez o acompanhamento do pré-natal, mas não é um comitê aberto, por tratar de questões 
particulares do paciente e o sigilo profissional; não tem previsão de retomada das reuniões. Sem mais 
questionamento, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, agradeceu a apresentação feita 
pela diretora do departamento de vigilância em saúde Andreia Zorzo de Almeida. 

 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – a presidente do CMS/FB Cristina Demo Martinello, convidou o 
convidou Tania Lise, coordenadora do setor de combate a endemias, para proceder a apresentação; foi 
informado que a apresentação foi encaminhada via e-mail. Tania Lise, coordenadora do setor de 
combate a endemias, cumprimentou os presentes e informou: falou sobre o total dos números referente 
a dengue no ano de 2020, sendo o total de notificações 542 (quinhentas e quarenta e duas), casos 
descartados 500 (quinhentos), casos confirmados de dengue 42 (quarenta e dois), desses quarenta e 
dois casos confirmados de dengue no ano de 2020, 31 (trinta e um) casos autóctones e 11 (onze) 
casos importados; Tania Lise fez o informativo comparativo referente ao Estado do Paraná, a 8ª 
regional de saúde e nossa cidade de Francisco Beltrão. Com relação ao dados do ano de 2021, Tania 
Lise informou que até o momento foram notificados 33 (trinta e três) casos suspeitos de dengue, sendo 
28 (vinte e oito) já descartados, nenhum caso confirmado e 05 (cinco) aguardando resultado; Tania Lise 
informou sobre o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o Aedes Aegypti) que foi 
realizado entre os dia 04 a 09 de janeiro/2021, onde foram vistoriados 1539 (um mil quinhentos e trinta 
e nove) imóveis, onde 65 (sessenta e cinco) imóveis tiveram larvas positivas e 90% (noventa por 
centos) das residências habitadas, o índice de IPP ficou em 4,2% (quatro virgula dois por centos) o que 
significa alto risco; Tania Lise falou que o depósitos predominantes foram encontrados em cisternas, 
pratinhos de flores, depósitos de agua (balde, tanque), lixos recicláveis, mostrou algumas fotos dos 
locais vistoriados; informou que as vistorias continuam sendo realizadas pelos agentes de combate a 
endemias - ACE, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (conforme Nota Informativa 
nº.8/2020) de não adentrar nas residências e não assinar as fichas de visitas, assim a vistoria se dá na 
parte externa e com orientações aos moradores; Tania Lise, informou os números dos telefones para 
informações e denúncias, quais sejam 3524-2415 ou 98404-9876 (whats) e ainda o número da 
ouvidoria 3524-0269. Conselheiro Ozorio Borges Neto solicitou fazer um demonstrativo por regiões da 
cidade mais acometidas com dengue; Tania Lise informou que isso já era disponibilizado esse mapa, 
falou qeu irá trazer para o Conselho. Sem mais perguntas, Cristina Demo Martinello, presidente do 
CMS/FB, agradeceu a apresentação feita pela Tania Lise. 

 Nada mais havendo, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinelo, encerrou a reunião 
agradeceu a participação dos conselheiros de forma presencial e os que estavam on-line, e convidou 
os presentes para participarem da próxima reunião ordinária. 
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