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ATA Nº 01/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul,  em 23 de fevereiro de 2018. 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezoito, na 

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

sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 9h 

(nove horas), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde 

de Agudos do Sul, eleitos na XIII Conferência Municipal de Saúde, n a data 

de 18 de julho do corrente ano, e nomeados através do Decreto nº 

122/2017, de 20 de julho de 2017, para a primeira reunião ordinária do 

exercício 2018. Com assinaturas constantes na l ista de presença,  

verif icou-se a presença de 12 (doze) pessoas, obtendo quórum legal para 

a realização da reunião. A Presidente senhora Denizete Oliveira dos 

Santos inicia a reunião cumprimentando a todos e  explica que a reunião 

foi convocada com alguns dias de antecedência devido ao prazo para 

aprovação de determinados documentos, conforme pauta enviada para 

conhecimento dos conselheiros. A Secretária Municipal de Saúde Katya 

Rafaella Carvalho cumprimenta a todos e ap resenta o SISPACTO, 

referente as pactuações realizadas para o exercício de 2018, onde a 

equipe deverá cumprir as diretrizes e metas estabelecidas nessa 

pactuação, sendo APROVADO, sem ressalvas. Também apresenta  a 

Prestação de Contas do exercício de 2017 e a prestação de Contas do 

Terceiro Quadrimestre de 2017 no qual a contabil idade já havia passado 

para o conselho apreciar com parecer Favorável de todos os conselheiros  

e sem ressalvas. Explica os valores investidos e a util ização dos re cursos, 

inclusive relatando que todas as peças que são trocadas nos veículos da 

saúde, exige que seja devolvida a peça velha que depois ela mesma, a 

secretária, descarta. Os pneus também são devolvidos e caso tenham 

meia vida, não podem ser ut il izados nas ambulâncias, mas podem ser 

util izados pelos veículos do setor rodoviário, em estradas de chão.  Posto 

em votação foi APROVADO. Apresentação do Plano Anual de Saúde para 



Página 2 de 6 
 

2018, explicando item a item, com diretrizes, metas e desmembramentos, 

conforme a previsão orçamentária. Posto em votação foi APROVADO. A 

Secretária Katya também fala sobre as equipes do Programa de Estratégia 

da Famíl ia, que no momento tem 03 (três) equipes at ivas no Município; 

fala que está pleiteando junto ao Governo Federal para implantação de 

mais uma equipe na Unidade de Saúde Rui Barbosa, que atenderá as 

áreas descobertas da região Central . A Equipe da Unidade de Saúde Rui 

Barbosa atende hoje mais de oito  mil habitantes do Município, sendo que 

deve atender, no máximo quatro mil , todos os conselheiros APROVARAM 

a implantação de uma nova equipe de Estratégia de Saúde da famíl ia na 

Unidade de Saúde Rui Barbosa. A Secretária informa que será realizado 

concurso para emprego público para a contratação de Agentes 

Comunitários de Saúde, nas localidades que estão descobertas 

(Papanduva, Palmitos, Areias, Queimados e  Vila Nova), sendo 

APROVADO pelos Conselheiros. Apresentou também o relatório acerca 

das reformas e ampliações na Unidade Básica de Saúde Rui Barbosa.  

Com o Selo Bronze conquistado pelo Município na área da saúde, que é 

a primeira qualidade da saúde do Estado, o Município foi contemplado 

com R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) a serem util izados na 

Reforma da Unidade de Saúde Rui Barbosa, onde está sendo realizado a 

troca total do telhado, das calhas e rufos, pois está chovendo dentro da 

Unidade; também será realizada a reforma do muro de divisa,  o qual 

encontra-se em estado de deterioração e pastilhamento na área externa 

da Unidade devido a inf i lt rações , sendo que todos os Conselheiros 

presentes APROVARAM  a reforma da Unidade de Saúde Rui Barbosa. 

Informa que também recebemos o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil Reais) para ampliação da Unidade de Saúde Rui Barbosa, 

aumentando a Farmácia Básica Municipal , a sala de Fisioterapia, salas 

administrativas e a sala dos Agentes Comunitários de Saúde, sendo que 

todos os conselheiros aprovaram a ideia, pois hoje a farmácia está 

pequena, sem espaço para almoxarifado, o ambulatório de f isioterapia não 

comporta a demanda de pacientes, sendo APROVADO por unanimidade a 

ampliação da Unidade de Saúde Rui Barbosa. A Secretária de Saúde 

solicita aprovação dos conselheiros presente para realizar a demolição  do 

prédio antigo do SAMU que hoje se encontra em estado precário para os 

funcionários dormirem e realizar um novo prédio conforme padrão do 
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Ministério da Saúde util izando o recurso da média e alta complexidade 

para pagamento da obra;  todos os conselheiros APROVARAM a realização 

da obra. Solicita também realizar a obra do prédio da Secretaria de Saúde, 

no qual hoje ocupa salas no Pronto Socorro Municipal, informa que será 

construído neste prédio uma sala ampla para a Vigilância de Saúde, sala 

para a ouvidoria, sala para o CPD, sala para o transporte, sala para a 

central de marcação, sala para administrat ivo, sala de reunião e sala da 

secretária, para podermos deixar o pronto socorro apen as para atender 

as Urgências e Emergências, todos os Conselheiros APROVARAM a 

construção da Secretaria de Saúde com recursos próprios do município.  

Prosseguindo a Secretária  fala que solicitou ao Estado um aparelho de 

Raio X de 500 amperes, o qual abrange toda a coluna vertebral, que não 

é realizado no Município, pois o aparelho at ivo é pequeno. Está sendo 

licitado na Secretaria de Estado da Saúde e depois de homologado, 

poderá ser adquirido para o Município. Acrescenta que muitos pacientes 

dependem desse serviço e precisam sair para fora do Município para 

realizá-lo. Também solicitou um aparelho cardiotocógrafo, que monitora 

os batimentos cardíacos do feto no f inal da gestação; muitas gestantes 

precisam se deslocar até a capital para realizar esse procedimento até 

três vezes por semana. O conselheiro Ademir Chaves fala sobre exames 

médicos realizados no laboratório Laban e que tem alterações nos 

resultados; diz que houve queixas por parte de várias pessoas que 

realizaram tal procedimento. Kátya diz que realmente houve pro blemas 

nos valores de referência; os valores que apareciam nas referências eram 

para exames de adultos. Com isso quando tais exames eram realizados 

em crianças, os valores davam sempre alterados, especialmente os 

resultados de tireoide e exames em pacientes grávidas. Mas já foi 

comunicado o Laboratório que se comprometeu a modif icar os valores de 

referências nos exames.  Outro assunto em pauta foi a aprovação dos 

senhores conselheiros da Unidade Móvel Médica Odontológica; Kátya 

explica que foi realizado pelo Engenheiro da Prefeitura, um levantamento 

para transformar as escolas paral isadas em consultório odontológico e  

consultório médico, em atendimento à pacientes das localidades rurais. 

Segundo o engenheiro, custaria R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil 

Reais) para reformar e adaptar uma escola para estes atendimentos. A 

administração está investindo em um consultório móvel i t inerante, ônibus, 
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que foi doado e será gasto o valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos 

Reais) para a reforma. Depois serão feitos adaptações com móveis e 

equipamentos, inclusive com ar condicionado. Será util izado para 

trabalhos de dentista e com consultório de ginecologia, com coleta de 

preventivos ao câncer ginecológico, realizado pela médica ginecologista. 

APROVADO. Prossegue fa lando que os médicos estão atendendo nas 

comunidades quinzenalmente, conforme a demanda. Os pacientes de 

Areias e Palmitos, localidades do interior do Município e que fazem divisa 

com o Município de Piên, antes, quase a totalidade, faziam suas consultas 

no município vizinho e que agora estão sendo tratados pela Unidade de 

Saúde Rui Barbosa; destaca ser um avanço para o Município, pois a 

qualidade no atendimento tem melhorado muito e isso está sendo ref let ido 

na população que nos procura. Fala também que no dia 30 de dezembro 

passado fez a adesão de dois kits de equipamentos odontológicos. Serão  

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais) para atendimentos dos dentistas.  

Colocado em votação, foi APROVADO por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Katya agradece a disponibi l idade dos Senhores 

Conselheiros em realizar uma reunião extraordinária, em janeiro, para 

este f im e explica que poderia perder o recurso, caso não fosse aprovado 

pelo Conselho. Coloca-se a disposição para esclarecimentos, caso haja 

necessidade. A Secretária continua falando que o Município foi 

contemplado com uma ambulância grande para ser ut i l izada em viagens 

para fora do município e que chegará para uso até o dia 09 de abril do 

corrente ano e mais o4 (quatro) ambulâncias pequenas , que serão 

util izadas para viagens próximas, sendo do interior até a Unidade de 

Saúde, sendo APROVADO pelos senhores conselheiros. Completa que 

somente no mês de janeiro de 2018 foram atendidos 912 (novecentos e 

doze) pacientes. Também apresenta a adesão efetuada ao Programa 

Brasil Sorridente, que contempla o Município com 50 (cinquenta) próteses 

dentárias (dentaduras), sendo APROVADO. Foi feito a Adesão ao 

Programa Mais Médicos, onde o Ministério da Saúde envia ao Município 

um médico para trabalhar e este  receberá como pagamento apenas as 

despesas pessoais, como moradia e al imentação; explica que esta adesão 

deveria ter sido feita em 2016, mas que não foi realizada pela equipe da 

gestão anterior. Também fala sobre o Programa de Melhoria na 

Aceleração –  PMAC –  que repassa valores aos funcionários da saúde, por 
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produção, dando incentivo ao trabalho; também não foi aderido na gest ão 

anterior. A conselheira Ieda Terezinha Mahs sugere que seja feito um 

trabalho de atendimento médico para atendimento aos funcioná rios da 

Prefeitura. Katya diz que não se pode tirar a isonomia do SUS que é de 

igualdade para todos, mas pode ser verif icado algum programa que possa 

atender. Prosseguindo a Secretária fala sobre a construção da Unidade 

de Saúde Porte 1 que seria construída na comunidade de Tarumã; esta 

unidade será construída na comunidade de Taquara Lisa devido ao 

tamanho do terreno disponível para a construção. O terreno de Tarumã 

não comporta a construção do tamanho da unidade a ser construída e a 

comunidade de Taquara Lisa a receberá por ser lugar estratégico, com 

terreno maior e pode receber pacientes de várias localidades ao redor. 

Foi APROVADO pelos conselheiros a construção da Unidade de Saúde 

Porte I na comunidade de TAQUARA LISA. Foi realizada a adesão ao 

PROEPSUL, onde há treinamentos constantes para capacitação dos 

servidores nos atendimentos emergenciais. Todos os servidores que 

trabalham com esses procedimentos participam. APROVADO.  Também 

comunica que, de acordo com a Portaria do PNABE, os Agentes 

Comunitários de Saúde, a part ir de agora, farão curso gratuito para 

técnicos em enfermagem e poderão ajudar os pacientes com atendimentos 

e primeiros socorros domici l iares, de acordo com as possibi l idades. 

Também foi realizada a adesão ao Programa Saúde na Escola, que fará 

projetos de prevenção ao atendimento de oftalmologia , o qual foi 

APROVADO pelos conselheiros. A Secretária de Saúde apresentou a 

intenção de adesão do programa do NASF porte 2, com equipe 

multiprof issional que auxiliará a equipe de estratégia de S aúde da Famíl ia 

na resolut ividade das necessidades dos pacientes no qual serão 

repassados valores mensais por equipe implantada, os conselheiros 

APROVARAM a adesão. A Secretaria de Saúde enviou um projeto para a 

Procuradoria do Município para aprovar a regulamentação da 

obrigatoriedade do uso do invólucro em cadáveres. Este invólucro será 

util izado pelas funerárias e com baixo custo aos usuários, sem ônus ao 

Município. Com o uso deste material, não correrá mais r iscos de 

contaminação no solo e nos lençóis f reáticos. Também haverá multa para 

as funerárias que descumprirem esta medida. A Vigilância Sanitária, 

através da servidora Jaqueline Marinho fala sobre o abandono de cães 
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que tem ocorrido no Município. Diz que há Lei Federal que proíbe mal 

trato e abandono de animais. Foi feito um projeto, que também foi enviado 

à Procuradoria do Município, para aplicar multas nos donos dos cachorros 

que estão abandonando-os. Será feito estudo para microchipagem dos 

cães como um cadastramento, com custo reduzido, será em t orno de R$ 

12,00 (doze Reais) cada chip e com ele será possível identif icar o dono 

do cachorro e aplicar as multas, caso necessário.  Também foi falado sobre 

o Selo de Qualidade, projeto da Vigilância Sanitária que entrega ao 

estabelecimento que tenha cumpr ido todas as exigências do Ministério da 

Saúde, tendo este selo, referência nos serviços prestados. Segundo a 

representante da vigilância, apenas um comércio do Município de Agudos 

do Sul possuía alvará sanitário; isso não signif ica que os outros 

estabelecimentos estavam em desacordo, mas não eram expedidos esses 

alvarás. Desde o início de 2017 está sendo feito um serviço de 

regularização pela equipe da Vigi lância Sanitária, pois estava tendo um 

aumento de casos de hepatite C, devido ao trabalho sem a devid a 

higienização e/ou esteril ização feita nos salões, com serviço de manicure. 

Também houve o caso de fechamento de uma clínica dentária, pois o 

prof issional que trabalhava não cumpria nenhuma exigência e havia sinais 

visíveis de falta de higienização, inclusive ut i l izando a mesma luva 

durante o dia e não fazendo esteri l ização dos materiais util izados. Foi 

comunicado o Conselho Regional de Odontologia.  Está tendo uma 

cobrança rigorosa, mas a equipe da Vigi lância Sanitária está ajudando, 

dentro das possibil idades. Hoje já foram adequados muitos dos 

comércios, com vistorias dos Corpo de Bombeiros e funcionam com seus 

Alvarás em dia.  Deliberações a serem expedidas:  Resolução da 

aprovação do SISPACTO referente ao exercício de 2018; Resolução de 

aprovação da Prestação de Contas relativas ao 3º quadrimestre de 2017; 

Resolução de Aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017;  

Resolução de aprovação do Plano Anual de Saúde para 2018.  A 

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

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

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 

Municipais, lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada por mim 

e pela Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  

 


