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1 	ATA 01/2020 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 	 CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 11/02/2020. 
3 
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI, 375 CAPITA0 LE6NIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernardete Alfen, 
6 Antonio Mauricio Rodrigues, Flausina Rodrigues, Vera Lucia Zeni, Rosani Sobottka, 

	

7 	Elizandra Fites, Marli Suptil Rauber, Milita Capeleti, Terezinha Bordin, Neri Bordin, 
8 Cilson Brusk, Odilce Parolin, Ivone Salete Bortolace, Ademar Mantovani e Fabio 

	

9 	Marcelo Ost. 

	

10 	Pauta: Aos Onze dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Vinte As quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista de presença para os membros assinarem, o Presidente do Conselho, 

	

13 	senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração e acolhida. Bernardete Alfen 18 a 
14 ata da reunião anterior que é aprovada por todos os presentes sem alterações. A senhora Terezinha 

	

15 	Bordin, que reside em Alto Alegre do Iguaçu, informa que ainda não houve solução para coleta de lixo 

	

16 	reciclável na casa dela, onde o caminhão da coleta deixa de pegar o lixo, vindo somente até um ponto 

	

17 	hi  aproximadamente duzentos metros de sua casa. Fábio Ost fala da Audiência Pública sobre a Saúde 

	

18 	que deverá acontecer nos próximos dias e que está ocorre a cada quatro meses. Comenta também do 
19 modo de digitação do Relatório Anual de Gestão que antes era lançado no sistema "SARGSUS" e 

	

20 	agora passará a ser lançado no sistema  "DIGS US".  0. Secretario de Saúde, senhor Ademar, fala sobre o 

	

21 	veiculo  Siena  que será cedido ao Nasf para que os profissionais possam realizar atendimentos 

	

22 	domiciliares e prestar apoio aos ESFs, solicita aprovação do Conselho para a utilização deste veiculo e 

	

23 	todos os presentes concordam com a decisão. Ademar fala ainda que a médica Nayara da Silva, que 

	

24 	atende no UAPSF Central, deixará o município para assumir concurso público na cidade de Cascavel. 
25 Ademar comenta sobre a mudança do financiamento do SUS, onde antes o valor repassado ao 

	

26 	município era por habitante e agora passará a ser por pessoas cadastradas no sistema. Para isso, será 

	

27 	realizado recadastramento de toda a população, atualizando o cadastro e o cartão SUS, e também será 
28 feito o cadastro de pessoas que moram no município mas que ainda não possuíam o cadastro no 
29 sistema. Também comenta que antes recebia-se valores por programas implantados no município e 

	

30 	agora esse valor será repassado conforme a produção de cada município. Sobre o aumento no número 

	

31 	de notificações de dengue, é comentado que os profissionais estão mobilizados para visitar os 

	

32 	domicílios e terrenos, e os locais onde forem encontrados larvas do mosquito serão notificados com 

	

33 	prazo limite para a realização de limpeza e, caso não acatado a limpeza, o proprietário  sera  multado. Há 

	

34 	no ano de dois mil e vinte, até a presente data, o total de vinte e quatro notificações de dengue sendo 

	

35 	que, destas, quatro foram casos confirmados, um caso descartado e os outros dezenove estão em 

	

36 	investigação. Momento aberto a dúvidas. Senhor Antonio Mauricio pergunta sobre a campanha do 

	

37 	sarampo. Ivone fala que, devido ao aumento do índice de casos de sarampo,  sera  realizada uma 

	

38 	campanha de vacinação para cobertura vacinal de pessoas de 05 anos à 59 anos no dia 15 de fevereiro, 

	

39 	próximo sábado, o dia todo no Posto de Saúde Central, e também serão vacinadas as pessoas que ainda 

	

40 	não tenham o esquema de vacinação da febre amarela completo. Ademar fala do intenso trabalho que 

	

41 	todas as equipes da saúde do município estão realizando para o combate ao mosquito transmissor da 

	

42 	dengue, inclusive parcerias entre os  ACE  e  ACS  para recolhimento de lixos em ruas, calçadas e locais 
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43 	públicos. Fala também sobre o armazenamento dos pneus que não estão em uso e que possam estar 
44 acumulando Agua, onde o município recolhe esses pneus e posteriormente são encaminhados para 
45 	reutilização em outro local sem o perigo de que virarem criadouros do mosquito. Não havendo mais 
46 	nada a relatar o presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida para a próxima 
47 	reunião.  
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA II DE FEVEREIRO DE 2020 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME  ENTIDADE QUE REPRESENTA ASSINATURA  
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ATA 02/2020 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

	

2 
	

CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 10/03/2020. 
3 
4 LOCAL.  SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA 
5 TIBAGI, 375 CAPITA° LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Fabio Marcelo Ost, 

	

6 	Ademar Mantovani, Milita Capeleti, Jandira Casali, Vera Lucia Zeni, Jaime Parmegiani, 

	

7 	Bernardete Alfen, Elizandra Fites, Flausina Rodrigues, Antonio Mauricio Rodrigues, 

	

8 	Terezinha de Oliveira, Cilson Brusk, Terezinha Bordin, Neri Bordin, Andreia Calgaro, 

	

9 	Rosani Chiodi e  Marisa  De Brito. 
10 Pauta: Aos Dez dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte às quinze e trinta horas, 

	

11 	compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do Conselho 

	

12 	Municipal de Saúde. Passada a lista de presença para os membros assinarem, o Presidente do Conselho, 

	

13 	senhor Antonio Mauricio, inicia a reunião com momento de oração e acolhida. Bemardete Alfen 18 a 

	

14 	ata da reunião anterior que é aprovada por todos por todos os presentes sem alterações. Fabio apresenta 

	

15 	resumo da audiência pública ocorrida no dia 27 de fevereiro referente ao terceiro quadrimestre de 2019. 

	

16 	Sendo que no ano de 2019 houve: no primeiro quadrimestre 17600 consultas; no segundo 16646; no 

	

17 	terceiro 17401; no total de 51647 consultas. Consultas no Cisop foram: no primeiro quadrimestre 1348; 

	

18 	no segundo 1826; no terceiro 1583; no total de 4757 consultas no Cisop. enfermeira Andreia enfatiza 
19 que há pacientes que vão para consultas cinco vezes por semana, sendo que a cada consulta há 

	

20 	alteração na medicação. essas mudanças na medicação resultam a devolução das que não estão sendo 

	

21 	usadas, totalizando uma média de 56kg de medicação devolvidas, dentro ou fora da validade. Na 

	

22 	sequencia o senhor José Elton da Cruz, técnico em contabilidade da prefeitura de  Cap.  L. Marques, faz 
23 a prestação de contas da Saúde. Receitas por bloco acumulado: Bloco de Atenção Básica 

	

24 	R$2.418.595,00; Bloco de Atenção Básica (emendas) R$1.014.915,88; Bloco de Vigilância em Saúde 

	

25 	R$122.669,88; Bloco Gestão do SUS (fonte 499) R$6.545,01; Bloco de Alta e Média Complexidade - 
26  MAC  (fonte 496 e 4496) Consamu R$398.272,80. Bloco de investimento do SUS (fonte 304) 

	

27 	Alienação R$ 34.530,20; Bloco de investimento do SUS (fonte 500 e 6500) R$2.179,68; Bloco de 

	

28 	investimento do SUS (fonte 5518) R$99.874,66; Total de receitas SUS R$4.097.582,80; Receitas 

	

29 	Vinculadas à Saúde R$6.052.153,27; Fonte Livre R$4.038.975,45; Investido na Saúde no ano de 2019 

	

30 	R$ 14.914.098,93. 0 secretario de saúde senhor Ademar fala sobre a licitação de mais médicos para 

	

31 	repor conforme necessidade do município. Fala ainda da extinção do Programa Nasf. Enfermeira 

	

32 	Andreia fala do recadastramento da população que está sendo feito gradativamente e se encerará no ano 

	

33 	de 2021. Está em andamento a implantação de sistema eletrônico de retirada de senhas e chamamento, 

	

34 	que em breve  sera  executado. Na sequencia, Fabio 18 a resolução sobre o Relatório Anual de Gestão 

	

35 	que  sera  encaminhada para o TCU(Tribunal de contas da União). Não havendo mais nada a relatar o 

	

36 	presidente do Conselho agradece a participação de todos e convida para a próxima reunião. 
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 10 DE MARÇO DE 2020 

LISTA DE PRESENÇA 

NOME EN [MADE  QUE REPRESENTA  A ..INATURA 
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