
ATA Nº 09/2021

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às oito horas e

quinze minutos nas dependências do CRAS - Centro de Referência da Assistência

Social.

O presidente Sr. Helmuth S. Prym, agradeceu a presença de todos nesta

manhã, e explanou sobre a conferência, que há a necessidade de alinhar as

diretrizes e eixos para que no dia fatídico seja dinâmico e todos tenham

conhecimento sobre os assuntos. O eixo de prevenção à saúde é de suma

necessidade, também foi sugerido que seja conduzido por um palestrante ou

alguém que faça esta função.

Pela assessora Andréia Brasil, trouxe a informação de que a orientação é de

que seja de forma remota, mas caso seja presencial que tenha todos os protocolos

de cuidado, tendo em vista a pandemia, que teria que ser no máximo de vinte a

trinta pessoas. As falas iniciais serão de forma mais breve, cerca de vinte minutos e

após se abra para as discussões, com a proposta da gestão atual, mas que o

conselho pode ter como base o plano do ano anterior, para assim, projetar a saúde

para os próximos anos.

Sobre os planos e metas a serem alcançadas tem que ser de forma objetiva

e que sejam concretas, por isso faz-se necessário a participação e conhecimento de

todos, que esteja ao alcance de ser realizado pelo município.

A participação das Secretarias que têm ligação direta com a saúde, tais

como: Saúde, Assistência Social, Habitação, Fazenda e Educação. Pois, é preciso

que haja interligação para que os planos sejam construídos juntos e executados

juntos no município.

Um dos eixos que podem ser abordados é a saúde pós covid, tais como

saúde mental que já houve aumento e que a tendência é que continue, vacinas, a

questão de espaço também é algo que poderia ser abordado, mais carros para dar

conta das necessidades. Sobre o investimento do município em saúde também está

diretamente ligado a arrecadação deste, que impacta diretamente na elaboração e

execução, portanto, o orçamento tem que estar dentro dos limites.

Para tanto, uma alternativa seria a utilização da integração dos setores para

que seja mais efetivo e não haja grande impacto no orçamento. A atenção básica é



essencial, pois através dessa área pode ser prevenido várias doenças ou controle

delas.

Será analisado o Plano anterior e que se faça uma avaliação do que foi

cumprido ou não, também que para que todos tenham o conhecimento dos eixos.

Para tanto, será disponibilizado ao grupo e aos demais que irão participar desta

construção. Uma sugestão é uma comissão permanente de planejamento que

possa ver os indicadores, trabalhando com o que já foi desenvolvido, o que está

sendo desenvolvido e será desenvolvido.

No dia dez haverá o contato inicial que será de forma remota, também será

confeccionado um vídeo explicativo, o qual será disponibilizado para as secretarias,

câmara de vereadores e conselhos municipais. No dia vinte de de agosto ocorrerá a

Conferência Municipal de Saúde de forma híbrida, para que todos possam

participar, às 13:00 o credenciamento e o início será às 13:30, breve fala das

autoridades, presidente do conselho e após explanação da assessoria que tem

dado respaldo.

Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli Fátima Salami

Debastiani, Zélia Pereira de Oliveira, Ruberns da Silva Martins, Yency Lores

Gonzáles da Silva, Helmuth W. Schmitt Prym , Graciela Thaís Baccin, Maria Lúcia

Zanatta, Ivandro Magnabosco, Celso Roberto Grando, Andréia Blau Brasil, Jackson

Laerte Zwirtes.


