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ATA Nº 03/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 19 de abril  de 2018. 
 
 
Aos dezenove dias do mês de abril  do ano de dois mil e dezoito, na sala dos 1 

Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, número 24, sala 2,  Centro, 2 

nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove horas), 3 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Agudos do Sul, 4 

eleitos na XIII Conferência Municipal de Saúde, na data de 18 de julho de 5 

2017, e nomeados através do Decreto nº 122/2017, de 20 de julho de 2017, 6 

para a terceira reunião ordinária do exercício 2018. C om assinaturas 7 

constantes na l ista de presença,  verif icou-se a presença de 11 (onze) 8 

participantes, obtendo quórum legal para a realização da reunião. A 9 

Presidente senhora Denizete Oliveira dos Santos inicia a reunião 10 

cumprimentando a todos e solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos 11 

proceda com a leitura da ata da reunião anterior, que uma vez lida foi por 12 

todos aprovada. Em seguida a Secretária dos Conselhos fala sobre as 13 

reuniões do Conselho Local da Unidade Básica de Saúde Rui Barbosa. Como 14 

é realizada a reunião e o  cronograma para o ano, onde será feito 15 

aleatoriamente, envolvendo mais usuários da Unidade. Fala que a Senhora 16 

Presidente acompanha todas as reuniões, desde que se iniciou, em setembro 17 

de 2017. Solicita que haja disponibi l idade de um Conselheiro estar pre sente 18 

nas reuniões, como representante. É nomeado o Sr. João Maria de Souza para 19 

ser o representante no Conselho Local de Saúde da Unidade Básica de Saúde 20 

Rui Barbosa. Este convida os demais conselheiros para participarem também 21 

das reuniões. A Conselheira  Tutelar Eva Tumiski, participando da reunião, fala 22 

que esteve em atendimento e um chacareiro que reside em Agudos do Sul, 23 

mas que residia em Londres, na Inglaterra. Diz ele que elogiou o atendimento 24 

realizado na Unidade de Saúde 24h, dizendo que o atendim ento supera ao 25 

atendimento part icular recebido em Londres. São apresentadas as resoluções 26 
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deliberadas pelo CMS em reunião anterior, datada de 28 de março. Eva 27 

prossegue falando sobre as part icipações do Conselho Tutelar, em todas as 28 

reuniões, sendo um órgão f iscalizador. Diz que há denúncias no Conselho 29 

Tutelar por falta de Agente Comunitária de Saúde na localidade rural de 30 

Pavãozinho; segundo Eva, houve casos de crianças doentes nesta localidade, 31 

com pais negligentes e que precisavam de atendimento na resi dência pelo 32 

menos duas vezes na semana; a famíl ia em referência é da mãe Ana Crist ina 33 

que tem um dos f i lhos com asma e outro com síndrome de Down. Precisam de 34 

atendimentos constantes. A Conselheira Júlia Polenz fala que há atendimento 35 

semanal na comunidade com as prof issionais; Médica, Enfermeira e Agente 36 

de Saúde; diz que a Agente da região está afastada devido a licença 37 

maternidade, mas que volta na próxima semana. Eva diz que precisam de 38 

acompanhamento na casa, pois estas crianças não podem ser abrigados ; com 39 

o atendimento da saúde, uma parte do problema será solucionada. Solicita 40 

que possa participar, como Conselheira Tutelar, das reuniões das Agentes 41 

Comunitárias de Saúde. É informado que as reuniões acontecem duas vezes 42 

por semana, inclusive na sexta-feira, no período da tarde, onde f icará mais 43 

fácil a participação. Eva prossegue apresentando ao CMS um caso relativo a 44 

um doente mental, de nome Ademir, que está com alterações e surtos 45 

psicóticos; relata que o mesmo tem a sexualidade aguçada e esteve na f rente 46 

do prédio da Pré-escola, com intuito de entrar; também relata que o mesmo 47 

está viajando no ônibus do Transporte Escolar, junto com crianças. Segundo 48 

informações, esse rapaz já foi internado por várias vezes, mas depois que é 49 

medicado melhora e recebe alta. Em casa há negligência por parte de sua 50 

mãe, que não o obriga a tomar a medicação necessária. Eva solicita que seja 51 

feito um trabalho em rede (saúde, assistência social e Conselho Tutelar) com 52 

a mãe desse rapaz para que a mesma conheça os reais risc os que pode 53 

acontecer no caso do jovem não tomar as medicações. Outro caso exposto 54 

pelo Conselho Tutelar foi de uma mulher, grávida de sete meses e que tem 55 

gravidez de risco. Esta mulher, Eliane Ribeiro, esteve internada no Hospital 56 

do Rocio, em Campo Largo, pois o feto estava com taquicardia. Ela fugiu do 57 

hospital e tentou suicídio, cortando os pulsos. O Conselho Tutelar não pode 58 

agir em casos que não seja de crianças ou adolescentes, pois seria sua 59 

atribuição, se a mãe fosse menor de idade, mas essa mulhe r tem 26 anos. 60 

Porém, o Conselho Tutelar estava pensando no feto que está sofrendo por 61 
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descuidos e relapsos dessa mãe, que parece ter desiquil íbrio mental e precisa 62 

de cuidados. Segundo a Conselheira Eva, essa referida mãe disse que a 63 

Enfermeira Nadir e a Médica Dr. Isabel sabem dos reais motivos pelo qual ela 64 

tentou suicídio. Eva diz que caso Eliane fale que não quer o bebê, depois que 65 

nascer, o Conselho Tutelar poderá agir e encontrar um local para a criança. 66 

Mesmo Eliane sendo maior de idade, o Conselho Tutelar se propõe a 67 

acompanhá-la, caso haja exames para fazer. A Presidente também fala aos 68 

conselheiros sobre um caso ocorrido na semana anterior, em que havia 69 

capacitação sobre a saúde bucal. A Senhora Presidente fora no curso 70 

acompanhada de uma estagiár ia do curso de Odontologia. Passaram o dia na 71 

capacitação e a tarde não t inha carro para retornarem. Foi pedido para que a 72 

ambulância fosse buscá-las, sendo que havia um paciente acamado dentro da 73 

ambulância. A Estagiária deveria ir até a Faculdade, pois e studa a noite, e 74 

não havia como levar com os pacientes dentro da ambulância. Não é dado 75 

prioridades nas capacitações dos servidores, pois não disponibil izam carros 76 

para que os servidores possam estar em curso sem a preocupação de não ter 77 

como retornar para a cidade. Foi solicitado pelos Conselheiros que seja 78 

enviado um ofício à Secretária de Saúde solicitando que disponibi l ize um 79 

veículo com motorista para quando os servidores necessitarem estar em 80 

cursos. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agrad ece a presença 81 

de todos e encerra a reunião, marcando a próxima para o dia 30 de maio, as 82 

9h. Para constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva 83 

dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata que depois de aprovada será 84 

assinada por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos 85 

Santos. 86 


