
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
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* 	* 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Conselho Municipal de Saúde 

Lei 961/97 
ta da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e 

seis dias do Mês de Março de Dois Mil e Quinze nas dependências da Secretaria 

Municipal de Saúde, localizada à Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud com a 

presença dos Conselheiros: Maria das Graças Cassimiro de Oliveira, Zenilda Maria de 

Jesus Souza, Mano Cesar Vasconcelos, Maria do Socorro Assis de Souza Badaró, 

Rubens Pereira da Silva, Clarice Cirilo dos Santos, Erick Charles da Silveira Araújo, 

Edna Célia Monteiro, Margareth Meio do Nascimento, Diretora Marli Pereira Campos, 

Secretário de Saúde Dr. Carlos José Duarte, Coordenadora Raquel dos Santos 

Costa, Coordenadora de Vigilância a Saúde Juliana Oliveira Antunes José Miguel 

Tartucci, representante da APAE de Rio Grande da Serra; Enfermeiros e 

Coordenadores das Unidades de Saúde. A presente reunião teve início às 14h30 com 

a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada pelos 

presentes. A Senhora Diretora de Saúde Marli Pereira Campos agradece a presença 

de todos e dá seguimento a presente reunião que teve como pauta: 01 - Mutirão de 

Limpeza: Diretora de Saúde Marli inicia a reunião explicando que apesar do 

racionamento de água as UBS necessitam ser limpas e informa que haverá mutirão 

de limpeza em todas as unidades a começar pela UBS Central (Unidade de Pronto 

atendimento), no próximo sábado dia 28 de março; 02 - Relatório Gestão: 

Coordenadora Raquel dos Santos informa as ações, metas, pactuações referente ao 

ano de 2014 para aprovação do Conselho, sendo lido o relatório e aprovado pelos 

presentes de maneira unânime. 03 - Plano Municipal de Contingência de dengue 

2015-2016: Coordenadora de Vigilância Juliana informa aos presentes que há uma 

preocupação com a dengue e que há três casos importados, porém não há casos 

autóctones, por isso foi realizado um plano de contingência para combate à dengue 

referente aos anos 2015-2016, o plano descreve o município constando os dados 

DATASUS de histórico de casos de dengue, onde em 2012 houve dois casos 

confirmados, porém, importados; 2013, cinco casos confirmados e importados; 2014 

dois casos confirmados e importados; 2015, três casos confirmados e importados. 

Consta também que o município de Mauá teve vinte e três casos autóctones, Santo 

André trinta e seis casos, São Bernardo do Campo quarenta e dois casos, Ribeirão 

Pires não registrou casos autóctones, sendo Diadema o município que mais 

confirmou casos autóctones de dengue. A vigilância a saúde de Rio Grande da Serra 

promoveu ações que foram realizadas como treinamento dos médicos do Programa 
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Mais Médicos e médicos e enfermeiros da UBS Central sobre como fazer notificações 

dos casos e os impressos a serem preenchidos, como adquirir os medicamentos 

utilizados em casos confirmados; foram elaborados cartazes informativos e 

educativos para prevenir e combater a dengue. No dia 2510312015 ouve um mutirão 

com saída de frente da empresa Dura, visita aos comércios e residências onde foram 

notificados três comércios e uma pré multa para que o proprietário possa tomar as 

providencias de limpeza e organização após um prazo não havendo o comprimento 

de tais providencias será efetuado a multa. A conselheira Zenilda fala sobre local 

próximo a sua residência onde são armazenados materiais recicláveis e sugere a 

coordenadora da vigilância fazer umas vistoria. Marli sugere fazer uma ação conjunta 

com a Secretaria de Meio Ambiente e dividir a equipe nas Unidades de Saúde e 

pontos estratégicos para prevenir. Juliana diz que a preocupação com a dengue é 

grande, pois houve um aumento muito grande nos casos de dengue neste ano, 

podendo reverter para casos mais grave como dengue hemorrágica no próximo ano; 

04 - Desfibrilador Cardioversor: Diretora Marli informa que esses equipamentos 

vieram para melhorar o atendimento. Cada Unidade recebeu um, porém ainda não 

receberam numeração de patrimônio; também há necessidade de montar uma sala de 

urgência para o caso de uma parada cardio respiratória o médico tem como dar esta 

assistência. 05 - Curso para profissionais da Saúde: O conteúdo do curso foi 

acolhimento com intuito de melhorar o atendimento à população nas unidades de 

saúde. Conselheira Zenilda afirma que há cursos, porém, alguns profissionais 

continuam com o mesmo comportamento, porém faz uma ressalva que a Unidade do 

Bairro Santa Tereza tem um ótimo atendimento, pois a mesma é sempre muito bem 

recebida, bem como os moradores do bairro relatam o mesmo Conselheiro Mano 

César relata situação em que foi maltratado fora do município e que os médicos se 

preocupam com o desacato a eles, porém desacatam o paciente e isso também 

deveria ser considerado crime. Sem mais assuntos e informes a presente reunião foi 

encerrada com agradecimentos aos presentes. Esta ata foi lavrada por Raquel dos 

Santos e será assinada após lida e aprovada. 
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