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     CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS-    
                                     AGUDOS DO SUL - PARANÁ 

 
 
 

ATA Nº 07/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 29 de agosto de 2018. 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto  do ano de dois mil e dezoito, na sala 1 

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

Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 13h (treze 3 

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

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

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

para a sétima reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas 7 

constantes na l ista de presença,  verif icou-se a presença de 10 (dez) 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 a ta da reunião anterior, que não foi colocada em 12 

votação devido a falta de informação referente aos recursos recebidos através 13 

de uma Emenda Parlamentar, mas que será realizada a leitura na próxima 14 

reunião, com votação. Foi feito a leitura do ofício nº 899/2018, da 2ª Regional 15 

de Saúde do Paraná, onde solicita a presença de todos os conselheiros do 16 

Conselho Municipal de Saúde, no dia 20 de setembro, das 13 às 17h,  para 17 

uma formação acerca da próxima Conferência Municipal de Sa úde a ser 18 

realizada em 2019. Conforme foi falado na reunião anterior, a secretaria de 19 

saúde tem se deslocado até as comunidades do interior para buscar as 20 

gestantes que não manifestam interesse em realizar as consultas de pré natal; 21 

o Conselheiro João Maria de Souza fala que observa -se a necessidade de 22 

realizar campanhas de conscientização à participação de gestantes e de 23 

mães, com cuidados para seus f i lhos. O Conselheiro Ademir Chaves 24 

exemplif ica alguns casos de paralisia infantil, doença que anteriormente foi 25 

erradicada do País, mas que agora está surgindo novamente; Ademir fala que 26 
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a conscientização sobre a vacinação é a base para que tenhamos crianças 27 

sadias. Diz que há casos de estrangeiros, que residem no s arredores e que 28 

não são imunes, devido aos países não terem essas campanhas de vacinação. 29 

Fala que os conselheiros podem ajudar na divulgação dessas informações e 30 

também os agentes de saúde podem verif icar onde tem esses casos e levar a 31 

conhecimento da equipe de Vigi lância em Saúde. Foi discutido também sobre 32 

os ref lexos do Município em obter 100% (cem por cento) de vacinação, na 33 

campanha, mostrando que o Município está desenvolvendo um trabalho 34 

excelente. A senhora Presidente fala sobre o Regimento Interno do Conselho, 35 

onde foi solicitado para discussões no encontro para formação do CMS. Diz 36 

estar defasado e que precisa ser reestruturado. Será feito uma análise pelos 37 

conselheiros e todos darão suas contribuições. Ficou decidido que as reuniões 38 

do Conselho serão divulgadas nos grupos sociais para que a população possa 39 

se informar e part icipar, como ouvintes. Nada mais havendo a ser tratado, a 40 

Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião, marcando a 41 

próxima para o dia 26 de setembro, as 9h. Para constar, eu, Maria Sebastiana 42 

Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta 43 

ata que depois de aprovada será assinada por mim e pela  Presidente da Mesa, 44 

Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  45 


