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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, ás treze e trinta horas na sala de 1 

reuniões da VISA, reuniram-se os Conselheiros de Saúde para Reunião ordinária. Cledir Busatto 2 

inicia a reunião agradecendo a presença de todos. E Repassou a pauta:  1) Situação atual da Dengue 3 

e prorrogação do contrato de emergência por mais três meses dos dois Agentes de Endemias até 4 

realização do Concurso Público. 2) Aumento dos números de casos de Covid-19; 3) Resolução SESA 5 

n 1071/2021 que habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da 6 

Secretaria de Estado a Saúde- Qualificação da Atenção Primaria, visando o Incentivo Financeiro de 7 

investimento para aquisição de equipamentos para Unidades; 4) Vacinação Covid-19; Iniciamos a 8 

Pauta:  1) Situação atual da Dengue e prorrogação do contrato de emergência por mais três meses 9 

dos dois Agentes de Endemias até realização do Concurso Público: Ana Paula Kreiner explica que 10 

devido  calor e chuvas iniciamos com casos suspeitos de dengue em nosso município assim reforça a 11 

importância dos cuidados de prevenção de não deixar agua parada e solicita apoio nesta ação dos 12 

conselheiros de Saúde na divulgação. Também foi reforçado sobre a necessidade da prorrogação do 13 

contrato de emergência por mais três meses dos dois Agentes de Endemias até realização do 14 

Concurso Público. Aprovado por unanimidade. 2) Aumento dos números de casos de Covid-19: 15 

Devido ao grande número de casos de Covid-19 sendo detectados desde o início de janeiro a 16 

Enfermeira Cledir Busatto e Ana Karita Magron relatam que juntamente com a administração 17 

Municipal e gestão organizaram uma referência para coleta de exames Teste rápido de antígeno do 18 

Covid-19, o qual ficou na estrutura do ESF Rural ao lado do Posto de Saúde do Centro. Também se 19 

manteve o Ponto de coleta do Bairro Industrial. Isto visando a ampla oferta do exame de covid-19 a 20 

população e também devido à falta de profissionais da área de Enfermagem, pois estes também 21 

estão positivando para covid-19.  Foi solicitado para a administração a contratação de uma Técnica 22 

de Enfermagem para auxiliar neste Ponto de coleta. 3) Resolução SESA nº 1071/2021 que habilita 23 

os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado a Saúde- 24 

Qualificação da Atenção Primaria, visando o Incentivo Financeiro de investimento para aquisição 25 

de equipamentos para Unidades: Ana Karita Magron apresentou a proposta da aquisição dos 26 

tablets para o trabalho das Agentes de Saúde. Aprovado por unanimidade o Ad Referendum 01/22 a 27 

pauta três e assim será redigida a Resolução do CMS nº 01/22 que aprova a aplicação da resolução 28 

SESA nº 1071/2021. 4) Vacinação Covid-19: Cledir Busatto repassa aos conselheiros de Saúde sobre 29 

o andamento da vacinação Covid-19: estamos fazendo reforço para adultos acima de 18 anos após 30 

quatro meses da segunda dose, vacinando primeira e segunda doses para pessoas acima de onze 31 
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anos e iniciando a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Solicitamos o apoio do 32 

Conselho na divulgação e defesa da vacina, pois estamos vendo que mesmo com aumento do 33 

número de casos estamos tendo poucas internações casos graves isto graças a prevenção vacina.   34 

Aprovado por unanimidade. Sem mais nada a declarar, a enfermeira Cledir encerrou a reunião. 35 

Segue em anexo lista de presença.     36 
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         Iara de Souza Gnoatto                                                                         Zelio José Volpatto 38 

   Secretário Municipal de Saúde                                    Presidente do Conselho Municipal de Saúde  39 
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