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

       
ATA Nº 10/2018-ORDINÁRIA 

 
Ata da decima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 28 de novembro de 2018. 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 9h (nove 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 décima reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas 7 

constantes na l ista de presença,  verif icou-se a presença de (sete) 8 

participantes, obtendo quórum legal para a realização da reunião. A 9 

Presidente senhora Denizete Oliveira dos Santos inicia a reunião 10 

cumprimentando a todos e solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos 11 

proceda com a leitura da ata da reunião anterior, que uma vez lida foi por 12 

todos aprovada. Com a palavra a Secretária Municipal de Saúde Katya 13 

Rafaella Teixeira Carvalho, que faz a explanação do Projeto Acad emia de 14 

Saúde, projeto este que conta com implantação de espaços públicos 15 

conhecidos como polos do Programa Academia da Saúde, e que esses polos 16 

são dotados de infraestrutura e  equipamentos. Para tanto a  intenção seria a 17 

construção de 02 sala amplas, com vestiário, banheiros e espaço externo 18 

numa área total de 265m² (duzentos e sessenta e cinco metros quadrados), 19 

sendo que o valor pleiteado é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil 20 

reais), mais que esse valor seria util izado somente com a o bra e 21 

equipamentos, pois o prof issional responsável será custeado pelo Município, 22 

informa também que após várias discussões com a gestão municipal, demais 23 

secretários e equipe de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, o local 24 

para a construção da Academia de Saúde será na Rua José Biaobock Sobrinho 25 

nº 68, bairro Centro no qual o terreno pertence,  ao município com 26 

documentação regularizada e com boa localização. Katia fala também que 27 

após a conclusão desta obra, está viabil izando a instalação de uma piscina, 28 



no mesmo local para atividade de hidroterapia e hidroginástica, pois muitos 29 

munícipes tem que se deslocar para outros municípios para obter este 30 

atendimento, informa ainda que esse projeto seria custeado com o recurso 31 

l ivre, e que já solicitou apo io da equipe da saúde, pois para esta obtenção, 32 

teria que cortar alguns gastos. Fala também que ao lado deste local,  passa 33 

um pequeno rio, que após estudo junto ao órgão competente, pretende 34 

revital izar com recursos da Vigilância Sanitária, visando também a melhoria 35 

da aparência do município. Katya fala  que irá realizar a adesão do Projeto e 36 

após aprovação em portaria no diário of icial o Engenheiro do município 37 

realizará a Planta estrutural da Academia, sendo que todos os Conselheiros 38 

presentes APROVARAM por unanimidade o Programa Academia de Saúde no 39 

município de Agudos do Sul. Katya informa que fez a adesão do  Projeto 40 

QUALIFAR SUS, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)  projeto 41 

este que visa equipar e melhorar o funcionamento da Farmácia Básica do 42 

Município, após a verif icação da adesão do projeto, quais os equipamentos 43 

seriam adquiridos e a necessidade desse programa para a Farmácia Básica 44 

Municipal, todos os conselheiros APROVARAM a adesão do Proje to 45 

QUALIFAR –  Sus. Katia explica que o município de Agudos do Sul foi um dos 46 

comtemplados por esse projeto pois a Farmacêutica responsável ut i l iza o 47 

Banco de Preço em Saúde, o programa HORUS do ministério da Saúde no 48 

qual permite a transparência dos gastos  em medicamentos com o recurso 49 

público do município, informa também que a Farmácia trabalha com sistema 50 

BenjiMED que é um sistema de transparência que permite visualizar quem está 51 

sendo atendido, f i las de espera, tempo de atendimento e  movimentação das 52 

farmácias, que  executa as ações de gestão dos medicamentos do componente 53 

básico da assistência farmacêutica, por meio da realização de movimentações 54 

como entradas, distribuições e dispensações desses medicamentos e permite 55 

também acompanhar essas ações através da emissão de relatórios contendo 56 

informações gerenciais, que subsidiam o planejamento e desenvolvimento das 57 

ações de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica . A Conselheira Julia 58 

Polenz, que é farmacêutica da Farmácia Básica Municipal comenta que não 59 

mede esforços para desenvolver um bom trabalho, procurando sempre 60 

satisfazer a solicitação dos usuários. Katya fala que sempre informa a equipe 61 

de funcionários sobre todos os projetos, pois é através desse entrosamento, 62 

que a equipe desempenha um ótimo papel. Explica que graças a essa união a 63 

Secretaria de Saúde  já conseguiu Selo Bronze e estão pleiteando o Selo 64 
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Prata, que além de outros benefícios, com isso poderão também aderir ao 65 

Programa PMAQ tem como objet ivo incentivar os gestores a melhorar a 66 

qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades 67 

Básicas, através de incentivos f inanceiros aos servidores . Katya fala também 68 

do Programa Mais Médicos que não foi aderido pelo município, e que essa 69 

mudança do Governo Federal está dif icultando a vinda de médicos para 70 

atendimento na Unidade de Saúde, pois muitos deles estão deixando de 71 

trabalhar nos municípios pequenos. Katya comenta que é muito importante 72 

essa mudança, mais para que a mesma ocorra exige um adaptação, e nesse 73 

caso fará de tudo para não deixar de atender a demanda de pacientes. 74 

Apresenta aos demais conselheiros os relatórios de encaminhamentos para 75 

hospitais de alta complexidade, o qual já foi apresentado na Câmara de 76 

Vereadores e justi f ica que o Hospital do Rocio  de Campo Largo/PR está 77 

atendendo os pacientes do município mesmo sem convênio e que com isso 78 

teve uma economia R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) anual  aos 79 

cofres públicos. Comenta que nesta semana a Secretar ia de Saúde teve a 80 

visita de Vigilância e Coordenação do Estado de Urgência e Emergência –  81 

SAMU, no Pronto Socorro Municipal e deverá providenciar alguns itens 82 

administrativo que consta no relatório de inspeção.  Parabeniza a toda equipe 83 

da Secretaria Municipal de Saúde pelo grande desempenho de suas funções 84 

pois com isso o município de Agudos do Sul, está sendo reconhecido por 85 

outros da  região, um destes reconhecimentos é em virtude do  cumprimento 86 

de 100% (cem por centos) das metas da Programação Local Anual  da Unidade 87 

Básica de Saúde Rui Barbosa, pois o Município foi o único da região a atingir 88 

este índice, com isso solicita a aprovação da referida Programação que 89 

colocada em votação foi APROVADA por unanimidade. Na sequência a 90 

Secretaria Executiva faz a lei tura do Oficio n.º 022/2018 da Vigi lância 91 

Sanitária Municipal, em resposta a solicitação desse Conselho o qual f icou 92 

para discussão na próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, a 93 

Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião, marcando a 94 

próxima para o dia 12 de dezembro, as 9h. Para constar, eu, Claudia Adriana 95 

Ribas Camargo Fiorenzano, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , 96 

lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada por mim e pela  97 

Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos Santos.  98 


