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

 
 
 

ATA Nº 10/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 31 de outubro de 2018. 
 
 
Aos tr inta e um dias do mês de outubro 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 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 nona reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas constantes 7 

na lista de presença,  verif icou-se a presença de 07 (sete) participantes, 8 

obtendo quórum legal para a realização da reunião. A Presidente s enhora 9 

Denizete Oliveira dos Santos inicia a reunião cumprimentando a todos e 10 

solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos proceda com a leitura da 11 

ata da reunião anterior, que uma vez lida foi por todos aprovada.  Também foi 12 

realizada a leitura da ata da reunião extraordinária nº 02 /2018. Colocadas em 13 

votação, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Foi feito a leitura 14 

da Resolução que nomeia a Comissão Coordenadora para a Conferência 15 

Municipal de Saúde, onde foi informado que está public ada desde setembro. 16 

Foi aprovada a data para a realização da Conferência Municipal de Saúde, 17 

que será no dia 29 de março de 2019. Diante das discussões sobre a 18 

conferência, foi solicitado que seja alterado a data de eleição do Conselho 19 

Municipal de Saúde para cada 04 (quatro) anos; desta forma, não precisa ter 20 

conferência a cada dois anos, como vem ocorrendo, f icando o mandato dos 21 

conselheiros válido para 04 (quatro) anos. APROVADO. O Conselheiro João 22 

Maria de Souza fala sobre as casas noturnas e bares que estão funcionando 23 

no centro da cidade; questiona sobre a legalidade no funcionamento e se há 24 

legalidade para funcionar tão próximo de residências, sendo que há muito 25 

barulho, com música alta estendida até madrugada. Foi sol icitado que seja 26 
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enviado ofício à Secretaria de Saúde para questionar a Vigilância Sanitária 27 

sobre a validade dos Alvarás de funcionamento. Também foi relatado que há 28 

muitos casos de prostituição nas ruas do centro, onde pode aumentar o risco 29 

de DST (Doença Sexualmente Transmissível). Foi  sugerido pelo Conselho que 30 

se faça um trabalho preventivo com as mulheres que trabalham nos bares; 31 

será solicitado a Secretaria de Saúde que realize esse trabalho de prevenção. 32 

A Senhora Presidente informa ao Conselho que está sendo realizado visitas 33 

às escolas do prof issional de odontologia. Caso seja verif icado necessidade 34 

das crianças irem até o consultório para procedimentos, f ica agendada a 35 

consulta e é informado aos pais a data da consulta. Nada mais havendo a ser 36 

tratado, a Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião, 37 

marcando a próxima para o dia 28 de novembro, as 9h. Para constar, eu, Maria 38 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , 39 

lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada por mim e pela  40 

Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  41 


