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

 
 
 

ATA Nº 04/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 29 de maio de 2018. 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de maio  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 quarta reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas constantes 7 

na lista de presença,  verif icou-se a presença de 09 (nove) part icipantes, 8 

obtendo quórum legal para a realização da reunião. A Presidente  senhora 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. Em seguida 12 

a Secretária Municipal de Saúde Katya Carvalho explica os casos constantes 13 

na ata da reunião passada; diz que há dois carros disponíveis para 14 

capacitações dos servidores da saúde e reuniões para fora do Município, 15 

porém precisa de organização e comunicação com a secretaria antes dos 16 

cursos e/ou reuniões, para que seja programado o it inerário do carro, com 17 

motorista. Fala também sobre os casos em que foram expostos pelo Conselho 18 

Tutelar e também da solicitação da Presidente do Conselho Tutelar em 19 

participar das reuniões dos Agentes  Comunitários de Saúde; Katya diz que se 20 

houver necessidade de que participem de alguma reunião, os mesmos serão 21 

solicitados para participarem; caso contrário, não diz respeito ao Co nselho 22 

Tutelar participar das referidas reuniões. O Conselheiro Ademir Chaves fala 23 

que não poderá haver interferências de outros segmentos dentro do Conselho 24 

de Saúde. A Secretária Katya fala ainda que, de acordo com a ata, no dia da 25 

reunião, o jovem Ademir já estava internado e que está sendo pleiteado 26 
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internamento intensivo e sem a presença da mãe, pois quando ela, a mãe, 27 

está por perto, ele f ica mais agitado. Quanto ao caso da gestante Eliane, há 28 

um menor incapaz no ventre dessa mulher e por esse motivo fora solicitado a 29 

ajuda do Conselho Tutelar. Katya comunica ao Conselho que no próximo dia 30 

05 de junho, será realizado a assinatura do termo de adesão para a construção 31 

das duas Unidades Básicas de Saúde (Pavãozinho e Taquara Lisa) e que  a 32 

partir da assinatura, será disponibi l izado 20% (vinte por cento) do valor  para 33 

dar início a construção. Cada Unidade atenderá, em média, oito localidades; 34 

com isso diminuirá os atendimentos na Unidade Central. Katya prossegue 35 

fazendo a apresentação da prestação de contas relativas ao  primeiro 36 

quadrimestre de 2018, onde explica todos os itens e fala que será apresentado 37 

também na Audiência Pública, solicitando que todos os conselheiros 38 

participem. Diz que existem verbas, com recursos vinculados, não util izados 39 

desde 2015. Muitos desses recursos foram util izados pela saúde . Porém, há 40 

recursos que precisam ser reprogramados. A Conselheira Maria Eduarda da 41 

Rocha pergunta sobre a possibi l idade de se adquirir um aparelho de ultrassom 42 

para o Município, pois trabalhando com as consultas especializadas e 43 

marcação de exames, verif ica que há necessidade de um aparelho dessa 44 

natureza no Município; ajudaria muito aos que precisam de deslocamento até 45 

Curit iba ou outros Municípios apenas para fazer ecografias. A  Secretária fala 46 

que custa mais de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil Reais)  um aparelho 47 

de ultrassonografia,  mas que o Executivo está tentando pleito junto aos 48 

Deputados para adquirir esse aparelho. Katya apresenta o relatório de 49 

despesas da saúde e fala sobre as gestantes, onde se observou um acréscimo 50 

de mais de 50% (cinquenta por cento) no número de atendimentos. Sempre foi 51 

grande o número de gestantes no Município, mas muitas não faziam o pré -52 

natal na Unidade e procuravam consultas com médicos part iculares, nas 53 

cidades vizinhas. Devido ao diferencial no atendimento, hoje se observa que 54 

as gestantes não procuram médicos particulares e preferem a Unidade de 55 

Saúde. Mais uma vez mostrando que o atendimento está muito bom. Apresenta 56 

também o Projeto Laços do Afeto, desenvolvido pela Psicóloga Daiane 57 

Sampaio, com depoimentos de pacientes, onde apresentou o Projeto em 58 

Alagoas e que, está concorrendo a outros concursos. Caso seja aprovado, 59 

será apresentado no Pará, no Encontro Nacional de Secretários da Saúde. 60 

Mais um orgulho para o Município, com prof issionais capacitados e que 61 
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trabalham com amor. Outro assunto a ser colocado foi o dentista que ainda 62 

não pode ser contratado, pois o prof issional que estava desenvolvendo um 63 

trabalho excelente no Município fez concurso em Palmeira e passou, sendo 64 

chamado a assumir, com salário bem mais atrat ivo.  Depois de sua exoneração, 65 

já foram chamados mais três prof issionais, que estavam na f i la do concurso, 66 

mas nenhum assumiu. Kátya fala também do atendimento do SAMU, que 67 

também esteve auxil iando em alguns casos de emergência no município 68 

vizinho de Piên. Prossegue falando dos atendimentos excelentes realizados 69 

pela equipe da Vigilância Sanitária do Município, onde está disponibil izado 70 

três veículos para que as prof issionais possa desenvolver seus trabalhos, sem 71 

depender dos outros. Depois de todas as despesas serem detalhadas, a 72 

Prestação de Contas relat iva ao primeiro quadrimestre do exercício de 2018 73 

foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade.  Também é 74 

apresentado ao Conselho o Projeto da Unidade Básica de Sa úde. Foi 75 

comunicado ao Conselho, que devido a licença prêmio da secretária dos 76 

conselhos, as reuniões do Conselho Local da Unidade Básica de Saúde Rui 77 

Barbosa sofrerão alterações de datas, mas serão realizadas mensalmente, 78 

conforme agendadas; apenas passarão da terceira semana para a últ ima 79 

semana do mês, conforme disponibi l idade de horários. Nada mais havendo a 80 

ser tratado, a Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião, 81 

marcando a próxima para o dia 27 de junho , as 9h. Para constar, eu, Maria 82 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , 83 

lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada por mim e pela  84 

Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  85 


