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

 
 
 

ATA Nº 08/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 26 de setembro de 2018. 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro  do ano de dois mil e dezoito, na 1 

sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, número 24, sala 2 

2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 13h (treze 3 

horas), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Agudos 4 

do Sul, eleitos na XIII Conferência Municipal de Saúde, na data de 18 de julho 5 

de 2017, e nomeados através do Decreto nº 122/2017, de 20 d e julho de 2017, 6 

para a oitava reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas constantes 7 

na l ista de presença,  verif icou-se a presença de 08 (oito) participantes, 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.  Também foi 12 

realizada a leitura da ata nº 06/2018, que não havia sido aprovada na reunião 13 

anterior por falta de dados, mas que fora complementado pela Secretária 14 

Katya. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 15 

informa que o Conselho não recebeu a Prestação de Contas do 2º 16 

quadrimestre, para análise. A Secretária Municipal de Saúde Katya Carvalho 17 

apresenta o relatório de despesas da Secretaria de Saúde, onde fala que  18 

mesmo com poucos recursos, a saúde do Município consegue fazer muito pela 19 

população; diz que não há desperdício e há muito trabalho pela equipe toda 20 

da saúde, sempre priorizando a vida. Exemplif ica casos em que a saúde é 21 

testada frequentemente, mas com lu ta árdua dos prof issionais , estão sempre 22 

conseguindo ajudar mais pacientes. Relata que o Hospital de Piên está 23 

solicitando ajuda frequente do SAMU do Município de Agudos, uma vez que o 24 

Município de Piên não possui esse serviço em funcionamento. Houve caso de 25 

solicitação do serviço da Ambulância, com os prof issionais disponíveis, para 26 
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transportar um paciente, sem riscos de morte, do Hospital até o Estádio de 27 

futebol, com distância de menos de dois quilômetros, para ser resgatado por 28 

uma aeronave; sendo que poderia ser feito por uma ambulância da Secretaria 29 

de Saúde do Município.  Nesse trabalho foi uti l izado mais de duas horas, 30 

apenas de espera pelo resgate.  Quando questionados, a Direção do Hospital 31 

falou que não tem prof issionais disponíveis para fazer esse trabalho. O 32 

Município de Agudos do Sul, através da Secretaria de Saúde, apenas no mês 33 

de setembro, ut il izou 528 (quinhentas e vinte e oito) horas extras , com 34 

servidores, para suprir a necessidade para o seu  funcionamento. Há falta de 35 

profissionais. Kátya diz que, como é formada em enfermagem, ela e a 36 

enfermeira Josiane, que também trabalha na administração da Secretaria, 37 

ambas também estão trabalhando como enfermeiras, devido a necessidade. 38 

Disponibi l iza horas extras apenas para os turnos da noite e nos f inais de 39 

semana. Foi solicitado um emergencial para realizar o teste seletivo para 40 

contratação de prof issionais em enfermagem, pois f ica inviável esperar a té o 41 

concurso público. Fala que há muitos casos de emergência em usuários de 42 

fora do Município, mas que existe Lei que ampara o atendimento, Na Unidade 43 

de Pronto Atendimento. Somente no 2º quadrimestre houve 5.661 (cinco mil, 44 

seiscentos e sessenta e um) atendimentos clínicos no Pronto Atendimento, 45 

tendo quase a mesma quantidade de atendimentos dos médicos clínicos da 46 

Unidade de Saúde, que foram de 5.877 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete).  47 

Katya explica todos os atendimento, sendo por especialidade na Atenção 48 

Básica, com Médicos Clínicos (5.877), Ginecologia e Obstetrícia (636), 49 

Pediatria (450), Psicologia (384) e Odontologia (554), num total de 7.901 (sete 50 

mil, novecentos e um) atendimentos. Kátya fala sobre as vacinas, onde o 51 

Município atendeu toda a população da campanha e também teve mais 52 

atendimentos de Municípios vizinhos, obtendo recorde de atendimento no 53 

Estado do Paraná.  Coloca que o diferencial é sempre o trabalho árduo da 54 

equipe e muitas vezes a insistência. Serão contratadas novas agentes 55 

comunitárias de saúde, via concurso público, para atuarem nas áreas 56 

descobertas, abrangendo maior número de atendimentos domici l iares. Josiane 57 

Rosário relata que há um número expressivo de atendimentos realizados no 58 

Pronto Atendimento de moradores da divisa de Município com Quitandinha, 59 

com moradores que tem o comprovante de residência (talão de luz) do 60 

Município de Agudos, porém residindo no Município de Quitandinha. Apenas 61 
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os casos de gestantes não são atendidas em Agudos do Sul. O procedimento 62 

é feito com o primeiro atendimento em Agudos e passado a referência para o 63 

Município de Quitandinha, que se encarrega de dar prosseguimento, 64 

acompanhando a gestação. Katya fala que foram iniciadas as obras para a 65 

construção das unidades básicas de saúde de Pavãozinho e de Taquara Lisa. 66 

Como não há serviço de engenharia no Município, será contratado um 67 

engenheiro, por dispensa de l icitação, que será pago pela Secretaria de S aúde 68 

e este fará apenas o serviço de f iscalização e acompanhamento das obras. 69 

Caso não fosse iniciado imediatamente, o município deveria devolver os 70 

valores dos recursos recebidos. As obras da Unidade Central e do SAMU serão 71 

f iscalizadas pelo engenheiro que será contratado pela Prefeitura 72 

posteriormente. Katya também informa que a partir de outubro terão início os 73 

atendimentos pelo consultório móvel it inerante, ônibus da saúde, com 74 

atendimento médico.  A Senhora Presidente fala sobre a capacitação ocorrida 75 

no dia 20 de setembro, onde esteve presente no Município a Secretária do 76 

Conselho Estadual de Saúde, que presto esclarecimentos sobre a Conferência 77 

Municipal da Saúde a ser realizada em março de 2019.  Foi eleita a Comissão 78 

Organizadora para a Conferência , sendo os seguintes conselheiros: 79 

Denizete Oliveira dos Santos, Maria Eduarda da Rocha, Ademir Chaves, 80 

Rharad Vitória Rosa Milaroski, Hebe Regina Rosa e Natália de Jesus dos 81 

Santos. Será expedida resolução com a nomeação dos membros. Haverá 82 

equipe de apoio para ajudar na organização da conferência.  Nada mais 83 

havendo a ser tratado, a Presidente agradece a presença de todos e encerra 84 

a reunião, marcando a próxima para o dia 31 de outubro, as 9h. Para constar, 85 

eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 86 

Municipais, lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada por mim e 87 

pela Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  88 


