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CONSELHO MILINiCiPAL DE SAODE
Município de Capitão Leonidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Paraná

1
ATA 01/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITAO LEONIDAS MARQUES —27/02/2018.
3
4
LOCAL: SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, AVENIDA TIBAGI, 375,
5 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Rosani Sobottka, Bernadete Alfen,
6
Cilson Bruschi, Marciane Scapini, Ivo João Scapini, Teresinha Bordin, Neri Bordin,
7
Andressa Lenhardt Ragadali, Odilce Parolin, Cristina da Silva, Lenir Rossetto, Ademar
8
Montovani, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Andreia Calgaro e Fábio Marcelo Ost.
9
Pauta: Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Dezoito às treze
10
horas e trinta minutos, compareceram na Sala de Administração da Secretaria Municipal de
11
Saúde, os membros do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros
12
assinarem a presença, o presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com
13
momento de oração. Em seguida, Fábio faz a leitura da ata da reunião anterior. Entre as
14
correções ortográficas sugeridas na ata, está na linha 35 da ATA 14/2017, onde se lê: "recém
15
utilizada", leia-se "recém adquirida". Desta forma os conselheiros resolvem por unanimidade
16
aprovar a referida ATA. Fábio divulga aquisição dos materiais relacionados ao incentivo de
17 custeio do PQCMS, informando que apenas uma das empresas vencedoras ainda não
forneceu o material relacionado. 0 secretário executivo faz a representação dos principais
18
itens constados no Plano de Saúde Municipal de Saúde para os anos 2018 à 2021, sendo
19
que neste consta a analise situacional, indicadores, objetivos e ações estratégicas para o
20
quadriênio citado. Durante a apresentação, os conselheiros sugerem correções quanto ao
21
nome do Hospital Nossa Senhora Aparecida, cujo nome constado era o antigo Fundação
22
Médico Assistencial passando agora para Associação de Promoção a Saude Maternidade e
23
Infância (APMI). Também é sugerido no referido Plano Municipal, informações sobre as UBS
24
25 com estabelecimento alugado que não constavam na relação. Como essas ressalvas foram
sendo alteradas no ato da apresentação, logo o mesmo foi colocado em votação. Sendo que
26
27 os membros presentes aprovam sem ressalvas e por unanimidade o Plano Municipal de
Saúde de 2018 à 2021. Diante do exposto é confeccionada a Resolução 01/2018 do
28
Conselho Municipal de Saúde, em que consta a referida aprovação. Momento aberto para
29
explanações. Os conselheiros sugeriram mudanças no horário da reunião do Conselho
30
Municipal de Saúde, para as 14 horas e trinta minutos. Sem mais manifestação, o presidente
31
do Conselho, agradece a participação dos membros e encerra esta reunião. Sem mais nada
32
a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro
33
34 e encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença,
35 em anexo.
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018
LISTA DE PRESENÇA
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Leônidas Marques - Parana
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Leônidas Marques — Paraná

RESOLUÇÃO N°. 01, de 27 de Fevereiro de 2018,
do Conselho Municipal de Saúde do Município de
Capitão Leônidas Marques.

Dispõe sobre as conclusões acerca do Plano Municipal de Saúde (2018 — 2021) do
Município de Capitão Leônidas Marques, e prescreve as providências que enumera.

0 Pleno do Conselho Municipal de Saúde do Município de Capitão Leônidas Marques,
considerando a ATA 01/2018 datada de 27 de Fevereiro de 2018, redigida em reunião
ordinária realizada em mesma data, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Municipal
n.° 1487 de 21 de Julho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1.° Aprovar o Plano Municipal de Saúde do Município de Capitão Leônidas
Marques, referente ao quadriênio de 2018 a 2021.

Art. 2.° Esta, entra em vigor na data de sua aprovação.

Capitão Leônidas Marques, 27 de Fevereiro de 2018.

Ivo João Scapini
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNiCiPAL DE SAODE
Município de Capitão Lednidas Marques - Paraná
Fone! Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeelm@hotmail.eom
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Paraná

RESOLUÇÃO

N°. 01, de 27 de Fevereiro de 2018,

do Conselho Municipal de Saúde do Município de
Capitão Le6nidas Marques.

Dispõe sobre as conclusões acerca do Plano Municipal de Saúde (2018 — 2021) do
Município de Capitão Le6nidas Marques, e prescreve as providências que enumera.

0 Pleno do Conselho Municipal de Saúde do Município de Capitão Le6nidas Marques,
considerando a ATA 01/2018 datada de 27 de Fevereiro de 2018, redigida em reunião
ordinária realizada em mesma data, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Municipal
n.° 1487 de 21 de Julho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1.0 Aprovar o Plano Municipal de Saúde do Município de Capitão Le6nidas
Marques, referente ao quadriênio de 2018 a 2021.

Art. 2.° Esta, entra em vigor na data de sua aprovação.

Capitão Le6nidas Marques, 27 de Fevereiro de 2018.

•
Ivo João Scap i
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MILJNiCiPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Leônidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Leônidas Marques — Paraná

RESOLUÇÃO N°. 01, de 27 de Fevereiro de 2018,
do Conselho Municipal de Saúde do Município de
Capitão Leônidas Marques.

Dispõe sobre as conclusões acerca do Plano Municipal de Saúde (2018 — 2021) do
Município de Capitão Leônidas Marques, e prescreve as providências que enumera.

0 Pleno do Conselho Municipal de Saúde do Município de Capitão Leônidas Marques,
considerando a ATA 01/2018 datada de 27 de Fevereiro de 2018, redigida em reunião
ordinária realizada em mesma data, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Municipal
n.° 1487 de 21 de Julho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1.° Aprovar o Plano Municipal de Saúde do Município de Capitão Leônidas
Marques, referente ao quadriênio de 2018 a 2021.
Art. 2.° Esta, entra em vigor na data de sua aprovação.

Capitão Leônidas Marques, 27 de Fevereiro de 2018.

Ivo João S apini
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SACJIDE
Município de Capitão Lei:Midas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Parana

1
ATA 02/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITA° LEONIDAS MARQUES —13/03/2018.
3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, AVENIDA TANCREDO
5 NEVES, 502 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernadete Alfen, Ivo
6
João Scapini, Cilson Bruschi, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Neri bordin, Teresinha
7
Saggin Bordin, Ademar Mantovani, Jandira Casali, Cristina da Silva, Fabio Marcelo Ost,
8
Luciana Zanon, Cleuza da Silva, Alcira Voltolini, Claudio Zeni, Rosani Chiodi, Lenir
9
Rossetto, Fátima Myahira, Marciane Sapini, Valter Schmidt e Andrea Calgaro.
10
Pauta: Aos treze dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Dezoito as quatorze horas e
11
trinta minutos, compareceram na Sala de Administração da Secretaria Municipal de Saúde,
12 os membros do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem
13
a presença, o presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de
14
oração. Em seguida, Fabio faz a leitura da ATA da reunião anterior e também o faz a leitura
15 da resolução n° 01/2018 que aprova o Plano Municipal de Saúde 2018/2021. Os
16
conselheiros aprovam por unanimidade os itens. É distribuído aos conselheiros o calendário
17 das reuniões do conselho relativo ao ano de 2018. Os membros presentes decidem por
18
maioria o provimento de ao menos duas cópias do Plano Municipal de Saúde 2018/2021
19
para circulação e uma para as entidades representadas no Conselho que solicitarem. 0
secretário executivo juntamente com o Vice-Presidente do Conselho o Sr. Cilson Bruschi
20
participaram de encontro com os Conselhos Municipais de Saúde da região no dia 09 de
21
Março nas dependências da 10a RS, onde foi debatido a respeito da situação do Regimento
22
Interno do Conselho. Nesta, foi avaliado a necessidade de alteração do mesmo, visto que
23
este, datado de 1999, é o espelho da lei de sua criação. Outro fato é que no Regimento
24
consta que as conferências Municipais são realizadas de 2 em 2 anos, o que não reflete a
25
realidade do Conselho no município, hoje aprovada para realização de 4 em 4 anos. Fabio
26
divulga também atualização de usuários para o sistema SARGSUS, no qual deve estar
27
28 quatro usuários cadastrados, destes dois usuários foram substituídos, no lugar do
conselheiro Antonio de Alemida Neto que não faz mais parte do Conselho foi cadastrada a
29
conselheira Terezinha de Oliveira e no lugar de Pablo Batista Nunes, agora consta o servidor
30
público Alexandre Ferreira da Silva. Os outros dois, Fábio e Ivone, continuam como usuários
31
do sistema. Assim dia 15 de março, haverá um treinamento na 10 a RS para os usuários
32
cadastrados no sistema SARGSUS, treinamento esse em que participarão Fabio Marcelo Ost
33
e Terezinha de Oliveira. 0 Secretário executivo faz divulgação de uma oficina agendada para
34
o dia 31 de março e tem uma vaga para representante do Conselho. Oficina esta voltada
35
para a saúde da população exposta aos agrot6xicos e a inscrição deverá ser via site do
36
InformeSUS até o dia 16, sexta feira. Momento para discussão, e os conselheiros sugerem o
37
secretário executivo de reserva para caso não apareça alguém interessado na participação
38
da oficina. A enfermeira Ivone divulga vacinação para a população no horário noturno, as
39
terças e quintas-feiras contra a febre amarela. Com a palavra, Rodrigo, representante da
40
empresa URBAN, encarregado de divulgar o pré-projeto da estrutura para o futuro Hospital
41
Municipal, por meio de Slides, apresenta as características projetadas para o futuro hospital
42
detalhadamente, mostrando informações do terreno destinado para sua construção que é
43
aproximadamente 12 mil metros quadrados. Apresenta a planta do Hospital. Divulga também
44
que o projeto visa a futuras ampliações da estrutura, inclusive um heliporto ao fundo na parte
45
1

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Lefinidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclmghotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Parana

46
mais alta do terreno. Rodrigo afirma que toda a estrutura segue as normas especificas e
47 também houve reunião junto á equipe da 10a RS para orientação e regulamentação da
estrutura do projeto. Houve sugestão dos conselheiros para se evitar o fluxo cruzado como
48
consequência da proximidade entre a cozinha e a lavanderia dentro do hospital. Em resposta
49
Rodrigo afirma que uma das possíveis soluções é que o acesso da lavanderia seja por fora e
50
fechar as portas de ligação entre a limpeza e a alimentação. Por uns instantes a reunião
51
conta com a presença do Prefeito municipal Claudiomiro que, ao comentar sobre o projeto,
52
53
afirma que uma dos principais dificuldades para a saúde no município é manter uma equipe
54 médica presente em Capitão Leônidas Marques. Rodrigo também mostra uma prévia
imagem do hospital pronto, focando na vista para o Hospital em uma a estrutura que possa
55
ser atrativa e com viabilidade econômica. As características de acesso inclusive com
56
57 adaptação para pessoas com necessidades especiais, estacionamento e suavização na
58
inclinação da rampa para melhorar o acesso de pessoas à entrada do hospital. Momento
aberto para sugestão. Passa-se a votação do projeto no Conselho. Constata-se aprovado o
59
projeto por unanimidade dos presentes. Rodrigo ainda afirma que se está consultando a 10a
60
61 RS e a SESA para orientação e aprovação dos mesmos. Como não houveram mais
manifestações o presidente do Conselho Ivo encerra a reunião e convida os conselheiros pra
62
próxima reunião no dia dez de abril de 2018 ás quinze e trinta horas. Sem mais nada a
63
constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e
64
encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença,
65
em anexo.
66
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 13 DE MARÇO DE 2018
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SACIDE
Município de Capitão Letinidas Marques - Parana
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitdo Le6nidas Marques — Paraná

1

ATA 03/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 27/03/2018.

3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, AVENIDA TANCREDO
5 NEVES, 502 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Bernadete Alfen„ Ivo
6
João Scapini, Cilson Brusk, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Neri bordin, Teresinha
7
Saggin Bordin, Ademar Mantovani, Jandira Casali, Cristina da Silva, Fabio Marcelo Ost,
8
Luciana Zanon, Cleuza da Silva, Alcira Voltolim, Claudio Zeni, Rosani Chiodi, Lenir D
9
Rossetto, Fátima Myahira, Marciane Sapini, Valter Schmidt e Andrea Calgaro.
10
Pauta: Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Dezoito ás quinze horas,
11
compareceram na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, os membros do Conselho
12
Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o presidente
13
do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. Com a palavra,
14 Rodrigo, representante da empresa URBAN, encarregado de divulgar o pré-projeto da
15
estrutura para o futuro Hospital Municipal, por meio de Slides, apresenta as características
16
projetadas para o futuro hospital detalhadamente, mostrando informações do terreno
17
destinado para sua construção que é aproximadamente 12 mil metros quadrados. Apresenta
18
a planta do Hospital. Divulga também que o projeto visa a futuras ampliações da estrutura,
19
inclusive um heliporto ao fundo na parte mais alta do terreno. Rodrigo afirma que toda a
90 estrutura segue as normas especificas e também houve reunião junto à equipe da 10a RS
21
para orientação e regulamentação da estrutura do projeto. Houve sugestão dos conselheiros
22 para se evitar o fluxo cruzado como consequência da proximidade entre a cozinha e a
lavanderia dentro do hospital. Em resposta Rodrigo afirma que uma das possíveis soluções é
23
que o acesso da lavanderia seja por fora e fechar as portas de ligação entre a limpeza e a
24
alimentação. Por uns instantes a reunião conta com a presença do Prefeito municipal
25
Claudiomiro que, ao comentar sobre o projeto, afirma que uma dos principais dificuldades
26
97 para a saúde no município é manter uma equipe médica persistente em Capitão Leemidas
Marques. Rodrigo também mostra uma prévia imagem do hospital pronto, focando na vista
28
para o Hospital em uma a estrutura que possa ser atrativa e com viabilidade econômica. As
29
30 características de acesso inclusive com adaptação para pessoas com necessidades
especiais, estacionamento e suavização na inclinação da rampa para melhorar o acesso de
31
32 pessoas à entrada do hospital. Momento aberto para sugestão. Passa-se a votação do
projeto no Conselho. Constata-se aprovado o projeto por unanimidade dos presentes.
33
34 Rodrigo ainda afirma que se está consultando a 10a RS e a SESA para orientação e
aprovação dos mesmos. Como não houveram mais manifestações o presidente do Conselho
35
Ivo encerra a reunião e convida os conselheiros pra próxima reunião no dia dez de abril de
36
2018 ás quatorze e trinta horas. Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário
37
38 Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA. Sendo que
segue assinada pelos presentes na lista de presença, em anexo.
39
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 27 DE MARÇO DE 2018
LISTA DE PRESENÇA
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SACIDE
Município de Capitão Lanidas Marques - Parana
Fone! Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclin@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Parana

I
ATA 04/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 10/04/2018.
3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TIBAGI, 375 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Rosani Sobottka„ Ivo
6
Joao Scapini, Cilson Bruschi, Jandira Casali, Cristina da Silva, Lenir Rossetto,
7
Teresinha Saggin Bordin, Neri Bordin, Fabiana Hofstetter, Terezinha de Oliveira,
8
Ademar Montovani, Bernadete Alfen, José Elton da Cruz; Ivone Salete Elsenbach
9
Bortolace, Odilce Parolin, Andreia Calgaro e Fábio Marcelo Ost.
10
Pauta: Aos dez dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezoito ás quinze horas e trinta
I1
minutos, compareceram na Sala de Administração Secretaria Municipal de Saúde, os
12 membros do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a
13
presença, o presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração.
14
0 secretário executivo Fabio faz a leitura da ata da reunião anterior. Em votação os membros
15 aprovam por unanimidade. José Elton apresenta as contas de 2017, passado pelo conselho
16
se seguirá para o tribunal de contas. "Todo ano é obrigatório apresentar as contas com a
17
Saúde para o tribunal de contas até março, mas esse ano foi prorrogado até abril", afirma
18
José Elton. Em resumo, as receitas da Saúde em Capitão Leônidas Marques tiveram no total
19 do bloco da Atenção Básica 3.095.166,02 (três milhões e noventa e cinco mil e cento e
sessenta e seis reais e dois centavos). No bloco da Vigilância em Saúde 180.072,04 (cento e
20
setenta mil e setenta e dois reais e quatro centavos). No bloco de Média e Alta
1
Complexidade — MAC 804.805,90 (oitocentos e qual mil e oitocentos e cinco reais e noventa
27
centavos). No bloco de Investimento 292.651,74 (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos
23
74 e cinqüenta e um reais e setenta e quatro centavos), somando então um total de Recursos
Recebidos de 4.378.204,38 (quatro milhões e trezentos e setenta e oito mil e duzentos e
25
quatro reais e trinta e oito centavos). José Elton agora apresenta as despesas totais com a
26
Saúde
no município. Vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas
97
variáveis e rescisões somaram R$ 4.836.201,82. Diárias: R$ 50.380,00. Material de
28
Consumo: R$ 715.030,60. Material de distribuição gratuita e Paraná Saúde R$ 776.814,27.
29
Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 65.994,61. Serviços a terceiros de pessoas jurídicas
30
R$ 2.678.005,45. Auxilio Financeiro a pessoas físicas (Programa mais Medicos) R$
31
115.800,00. Equipamentos e Material Permanente R$ 293.430,58. Obras e Instalações R$
32
166.725,54. Subvenções Sociais, CISOP e CONSAMU R$ 1.429.468,92. Sendo então, um
33
34 total de despesas é R$12.907.851,79, Elton apresenta assim que conforme Emenda
Constitucional 29/2000, o percentual total gasto com a saúde no ano de 2017 foi de 23,89%
35
36 estando acima do minimo obrigatório de 15%. "Estamos dentro da média na região da
décima regional" afirma Elton. Ainda em outra tabela Elton apresenta o superávit de contas
37
da saúde em 2017, no valor de R$ de 1.375.159,40 (um milhão trezentos e setenta e cinco
38
mil e cento e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos). Assim por votação unânime dos
39
40 membros aprovam que as aplicações desse valor sejam feitas em seus respectivos
programas para o ano de 2018. 0 Conselho faz votação sobre a prestação de contas do ano
41
de 2017. Consta aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim o Pleno do Conselho
49
Municipal de Saúde delibera conforme a Resolução número 02 de 2018 juntamente com o
43
parecer onde o conselho aprova o relatório anual de prestação de contas da saúde de 2017.
44
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Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudechn@hotmail.com
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45 Em seguida Fabio faz a leitura da Resolução 02/2018 assim como o Parecer do Conselho
46 Municipal de Saúde. Fábio expõe que os representantes dos prestadores de serviços no
47 Conselho, Laboratório Nossa Senhora Aparecida (titular) e Laboratório Paranálises
48
(suplente), estão sob propriedade da mesma conselheira, Caroline Merigo Sott. Fábio sugere
49
designar a entidade APAE como entidade suplente dos representantes de prestadores de
50 serviços já que mesmo sendo entidade convidada participa ativamente do conselho. Os
51
membros presentes concordam e aprovam a mudança. Momento aberto para sugestões e/ou
57
comentários. Com a palavra, a conselheira Rosane expõe a situação de uma criança de alto
53 risco com complicação alimentar, em mãos com um parecer do médico Luiz Felipe da Silva
54 Trindade a respeito da criança ANDRE VICTOR SCHMITH MARQUES de onze meses filho
55
de SILVETE APARECIDA SCHMITH. Afirma que a criança apresenta alergia e intolerância
56
maioria dos alimentos comuns, com sintomas de crise alérgica e de convulsão. A criança tem
57
até relatório do estado do Rio de Janeiro onde já constava o problema da rejeição do leite
58
materno e de tudo o que ela não pode ingerir. 0 que lhe causa asfixia. Está sendo atendida
59 no Hospital Nossa Senhora Aparecida e tem alergia a grande quantidade de medicamentos
60
fornecidos pela Saúde. É uma alergia múltipla. Um dos poucos alimentos que pode utilizar é
61
o leite NEOCATE. A mãe Silvete não tem condições financeiras para comprar o mesmo e
62 visto que não é fornecido pela Secretaria de Saúde e nem pela Secretaria de Assistência
63 Social do município, Rosane Sobottka representante da APAE pede que o Conselho
64 Municipal de Saúde auxilie na tomada de decisão de quem é o órgão responsável para
aquisição do referido leite (NEOCATE). Colocado a situação aos Conselheiros, o Pleno do
65
66 Conselho como um órgão deliberativo tomou conhecimento da situação e leva ao
conhecimento da promotoria, sugerindo a busca junto às esferas Federal e Estadual quanto
67
a possibilidade de atendimento ao exposto, cabendo a mesma, oficiar o órgão responsável
68
para aquisição deste alimento especial de alto custo em caráter emergencial. Rosane
69
70 também afirma que foi benéfica alteração de horário para as 15 e 30 horas, pois a mesma
agora consegue conciliar a reunião com suas outras atividades. Opinião confirmada pela
71
maioria dos membros. A enfermeira Ivone divulga que em 23 de abril de 2018 haverá
72
vacinação contra a gripe e Fábio passa o parecer para os membros titulares assinarem.
73
74 Como não houve mais manifestação, o presidente do Conselho Ivo agradece a participação
75 de todos os presentes e encerra a reunião. . Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo
Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA.
76
Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença, em anexo.
77
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAC/DE
Município de Capitão Leônidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
CapitAo Leônidas Marques — Parana

RESOLUÇÃO N°. 02, de 10 de Abril de 2018, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Capitão
Leônidas Marques.
Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do
broo Executor da Saúde do Município de Município de Capitão Leônidas Marques,
relativas ao exercício de 2017, e prescreve as providências que enumera.
0 Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Município de Capitão
Leônidas Marques, em reunião ordinária realizada em 10 de Abril de 2018, no uso das
prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.° 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.° 8.142, de
28/12/90, e pela Lei Municipal n.° 1487 de 21 de Julho de 2009;
Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei
Complementar n.° 141, de 13/01/2012;
Considerando o inciso IV, do art. 4.°, da Lei Federal n.° 8.142, de
28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3.° dessa
mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão; e
Considerando o § 4.0 do art. 33, da Lei Federal n.° 8.080, de 19/09/90, Lei
Orgânica da Saúde.

RESOLVE:
Art. 1.0 Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de
Saúde de Capitão Leônidas Marques, referente ao ano de 2017.

Capitão Leônidas Marques, 10 de Abril de 2018.

Ivo João Scapini
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

•11 CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Leônidas Marques - Paraná
Fone! Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Lei5nidas Marques — Paraná

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1. 0 Conselho Municipal de Saúde de Capitão Le6nidas Marques, em
atendimento às exigências legais, notadamente o § 1.° do Art. 36, da Lei Complementar
n.° 141, de 13, de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e
normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de
2017, do Fundo Municipal de Saúde, é de parecer pela Aprovação das contas da gestão,
encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.
2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do
acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão e no
Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício
financeiro de 2017, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o
planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho,
com abordagem nos seguintes aspectos:
I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
II) Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária
da saúde;
Ill) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam
urgência;
IV) 0 grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no
planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde,
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de
elaboração e á inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e
LOA;
VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e
financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde,
IX) Avaliação da dedicação do gestor ás ações e atividades da estratégia
Programa Saúde da Família;
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e
XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do
cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde,
compreendendo as receitas de impostos e transferências constitucionais vinculadas e
respectivo rendimento de aplicações financeiras, no ano de 2017, no valor de R$
38.823.007,68 (trinta e oito milhões oitocentos e vinte três mil, sete reais e sessenta e
oito centavos) e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C.
29/00, destinadas ás ações e serviços públicos de saúde, no valor de R$ 9.273.361.86
(nove milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e
seis centavos) nos termos dos arts. 2.° e 3.° da Lei Complementar n.° 141/2012, podendose registrar que o município atingiu o percentual de 23,89 (vinte três, oitenta e nove por
cento). E opinar que não foram constatadas ofensas ás normas.

CONSELHO MUNiCiPAL DE SAO-DE
Município de Capitão Lednidas Marques - Parana
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
Fone / Fax (45) 3286— 1146
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capita() Le6nidas Marques — Paraná
CEP: 85790-000

3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não
detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos
administrativos e legais que o caso ensejar.
Capitão Leônidas Marques, PR 10 de Abril de 2018.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde e demais membros.

IVO JOÃO SCAPINI
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NERI BORDIN
ROSANA MARIA CASTAMAN
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I
ATA 05/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 08/05/2018.
3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TIBAGI, 375 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Odilce Parolin,
6
Bernadete Alfen, Cristina da Silva, Ivo João Scapini, Lenir D Rossetto, Ivone Salete
7
Elsenbach Bortolace, Fátima Myahira, Neureci Ferreira, Ademar Mantovani e Fabio
8
Marcelo Ost.
9 Pauta: Aos oito dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezoito às quinze horas,
10 compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde Municipal, os membros do
11
Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o
12
presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. O secretário
13 municipal de Saúde Ademar comenta na possibilidade de se repactuar uma AIH com o
14
município de Nova Aurora, para que seja feito atendimento de média e alta complexidade.
15
Porém retirar uma AIH reduz o incentivo financeiro para o Hospital Nossa Senhora
16 Aparecida. Ademar também frisa que essa ação pode ser desfeita e refeita a qualquer
17
momento. Os conselheiros aprovam por unanimidade. Fabio faz a leitura da ata da reunião
18
anterior, os membros do conselho a aprovam por unanimidade. Prosseguindo, Fabio faz
19 comentário a respeito da elaboração do parecer no sistema SARGSUS em que as
20
conselheiras cadastradas, Ivone e Terezinha, estarão fazendo o parecer e pedindo prováveis
91
alterações no sistema. Com a palavra a coordenadora da equipe de endemias, Neureci, traz
informações sobre o último índice do LIRAA o qual feito levantamento para o município de
22
23
Capitão Le6nidas Marques no mês de abril. Segundo Neureci, esse levantamento é realizado
24
ao minimo quatro vezes por ano, com o objetivo de verificar a situação do município quanto a
25
proliferação do mosquito transmissor da dengue. Neureci informa que o índice mais recente
obtido pela equipe foi de 7,1, bem acima do máximo tolerável que é de 1 (um). Apesar de
26
que o alto o indice vem decrescendo, já que o indice anterior do LIRAA, levantado em
77
78 janeiro, foi de 10,4, isso devido ao momento de pós chuva com intervalo de seca na região.
29 Neureci afirma que uma das maiores dificuldades é a falta de manutenção bem como o
30 abandono dos terrenos em que é de difícil acesso e de verificação somado à rápida
adaptação do mosquito que está se proliferando até mesmo junto a esgotos e fossas o que
31
32 acaba deixando o município muito vulnerável à uma epidemia. Uma das propostas dos
conselheiros é a de começar a cobrar a multa em terreno que é cheio de mato. 0 proprietário
33
seria notificado com prazo para regularização, e uma placa seria estabelecida para que a
34
35 situação se normalize. 0 Conselho decide por unanimidade por meio deste que a Câmara
Municipal verifique a existência ou estabeleça uma lei que regularize a limpeza dos terrenos.
36
Ivone comenta sobre o dia da saúde realizado no dia 18 de maio, em que houveram bastante
37
38 exames, tiveram apoio de várias equipes como a UOPECCAN e laboratório municipais.
Todos os exames estão já encaminhados. Momento aberto à comentários, como não houve,
39
o presidente do Conselho, Ivo, agradece a presença de todos e encerra a reunião. Sem mais
40
nada a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde
41
lavro e encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de
42
43
presença, em anexo.
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1

ATA 06/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CAPITAO LEONIDAS MARQUES — 12/06/2018.

3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Ademar
6
Mantovani, Rosani Sobottka, Bernadete Alfen, Lenir D Rossetto, Cristina da Silva,
7
Teresinha Saggin Bordin, Jandira Casali, Neri bordin, Ivo João Scapini, Cilson Brusk,
8
Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Fátima Miyahira, Andrea Calgaro e Fabio Marcelo
9 Ost.
10
Pauta: Aos doze dias do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezoito ás quinze e trinta horas,
11
compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do
12 Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o
13
presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. Com a
14
palavra, secretário executivo Fábio faz leitura da Ata da reunião anterior. Em votação os
15
conselheiros presentes aprovam por unanimidade. Secretário de saúde Ademar planeja
16 entrar em contato com a Câmara Municipal a fim de sanar a questão ambiental de se
17 manterem adequados terrenos notificando e cobrando de seus donos por meio de um fiscal
18
para se fazer cobrança. Juntamente com a secretaria do meio ambiente, esse profissional irá
19
autuar responsáveis por lotes descuidados. Ademar frisa que o município escapou de um
20
surto de Dengue por mera questão de sorte já que o índice de infestação do mosquito está
21
bem acima do estabelecido. Fabio faz leitura do oficio da paróquia encaminhado ao
presidente Ivo, anunciando a substituição do conselheiro suplente da conselheira Bernadete
29
23
frei Vanderlei Sanchez pelo atual frei Luiz Antônio. Após Fábio faz leitura da Audiência
24 Pública com a Saúde no 10 quadrimestre de 2018. Com receitas de 4.751.637,48 reais e
despesas de 4.289.599,73 reais com a saúde, a participação com a Saúde no período foi de
25
24,37% do total de receitas do município no período. Bem acima do minimo de 15% que a lei
26
estabelece. Fábio faz leitura da produção, sendo que no período foram 12.751 consultas
27
28 cadastradas, 17.218 procedimentos realizados; 7.698 exames, a farmácia distribuiu
29 1.699.240 unidades de medicamentos, a vigilância regularizou 128 licenças e realizou 197
visitas no período. Consultados após leitura, os conselheiros em votação aprovam a
30
audiência pública por unanimidade. Com a palavra a enfermeira Ivone passa informações
31
32 para a realização de uma nova pesagem de famílias pertencentes ao programa Bolsa
33 Família, durante uma semana juntamente com apoio do CRAS e a educação. Isso porque
das 496 famílias apenas tinham sido pesadas 177, correndo risco de corte dos benefícios
34
para as mesmas. Ivone afirma que todo o município perde com esse corte, e que será feito
35
36 divulgação durante uma semana, nos ESF juntamente com equipe ACS. Ivone também
37 divulga que o governo federal prorrogou o envio das vacinas contra influenza,
disponibilizando mais doses até sexta feira da corrente semana. Ademar comunica que foi
38
39 aprovada a construção de um novo estabelecimento de atendimento para o CISOP, é
40 estimado em nove milhões de reais para construção em Cascavel e que os municípios que
fazem parte da regional deverão ter sua parcela de participação da nova construção. Como
41
não houve mais manifestação, o presidente do Conselho Ivo encerra a presente reunião.
42
Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretario Executivo do Conselho
43
44 Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos
presentes na lista de presença, em anexo.
45
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CONSELHO MILJNiCiPAL DE SAODE
Município de Capitão Leônidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi. 375 Centro
Capita° Leônidas Marques — Parana

1
ATA07/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITA() LEONIDAS MARQUES — 14/08/2018.
3
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITA° LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Ademar
6
Mantovani, Rosani Sotottka, Lenir D Rossetto, Cilson Brusk, Neri bordin, Teresinha
7
Saggin Bordin, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Bernadete Alfen, Ivo João Scapini,
8
Odilce Parolin, Terezinha de Oliveira e Fabio Marcelo Ost.
9 Pauta: Aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Dezoito ás quinze e trinta
10 horas, compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros
11
do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o
I2
presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. 0 secretario
13
Fábio faz leitura da ata da reunião anterior. Com ressalvas ortográficas, os conselheiros
14 presentes analisam-na e a aprovam com unanimidade. Com a palavra, secretário de Saúde
15
Ademar complementa que a 10a Regional de Saúde limitou o número de vagas para o curso
16 de formação de técnicos em enfermagem em dois ou três interessados por municípios da
17
região. A 10a RS utilizou critérios como tempo de serviço e idade para a seleção dos
18
candidatos em cada município. Ademar frisa que já tem os nomes dos classificados para o
19 município de Capitão Leônidas Marques a salienta a importância da persistência e
70
aproveitamento de tais oportunidades. 0 secretário executivo Fábio faz a leitura do parecer
71
do sistema SARGSUS que será anexado ao Relatório Anual de Gestão. Após leitura os
conselheiros votam por manifestação e aprovam o parecer com unanimidade. Fábio retoma a
?2
23
pauta realizada na reunião 04/2018, em que já se tinha aprovada a autorização de uma AIH
24 para o município de Nova Aurora. Diante da demanda dos pacientes de Capitão Leônidas
Marques para atendimento naquele município, Ademar declara ser necessário que se haja a
25
26 pactuação de duas AIH'S destinado ao Hospital de Nova Aurora. 0 Conselho passa a
analisar a proposta e por manifestação, todos aprovam a medida. Fábio faz leitura do modelo
27
28 de pactuação, e diz que é necessário as assinaturas de ambos os secretário de Saúde dos
29 dois municípios e os números de cadastro nacional de estabelecimento de Saúde (ONES), e
30 também afirma que as pactuações é feita trimestralmente e que o prazo até 22 de agosto
para realizá-la, assim após o período de trâmites começará a valer a partir de outubro do
31
32 corrente ano a pactuação. Quanto a aquisição de um novo equipamento de raio-x para o
33 Hospital Nossa Senhora Aparecida ainda está sob um novo impasse, um dos fornecedores
34 mandaram o orçamento não assinado e a secretaria está na espera de mandarem com a
respectiva assinatura. Ademar comunica que o equipamento que ele planeja adquirir é
35
composto além da máquina de radiografia, também de um acessório que permite o envio de
36
imagens digitalmente afim de acelerar os processos e redução de custos para a elaboração
37
dos laudos. "Já que é uma máquina cara, que seja de qualidade" afirma o secretário
38
39
municipal de Saúde. A Conselheira Teresinha Bordin pediu ao Secretário Ademar sobre
previsão de médico para o distrito de Alto Alegre do Iguaçu já que a médica que lá atende se
40
encontra
de férias. Ademar comenta que se está sendo negociado com uma médica para
41
que haja atendimento duas vezes na semana no referido distrito. A enfermeira Odilce
47
comunica que está sendo realizado na unidade da cidade baixa a campanha do agosto azul,
43
44 visando a saúde do homem, ela pede aos conselheiros para ajudar na divulgação, em que
1

CONSELHO IMUNiCiPAL DE SAODE
Município de Capitão Lelinidas Marques - Paraná
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
Fone! Fax (45) 3286— 1146
Avenida Tibagi, 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Paraná
CEP: 85790-000

45 serão realizados exames para homens acima de 45 anos, tais como PSA, Hemograma
Completo, colesterol, triglicerideos, entre outros. A enfermeira Ivone com a palavra informa
46
47 que se está realizando desde o dia 06 de agosto até 31 do mesmo mês, a campanha
nacional de vacinação, contra sarampo e poliomielite das crianças de 1 até 5 anos. E o dia D
48
49 da vacinação será no sábado, dia 18. Ivone comenta que é demorado todo o processo, pois
50 precisa verificar em todas as cadeirinhas se está em dia com sua vacinação. Ivone também
comenta que a vinda de imigrantes venezuelanos acarretou problemas na vacinação.
51
Sarampo que estava praticamente erradicados, voltaram a surgir na população dos estados
52
53 da região Norte do Brasil como Roraima. Momento aberto para discussões como não
houveram, o presidente Ivo encerra a reunião. Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo
54
Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA.
55
Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença, em anexo.
56
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 14 DE AGOSTO DE 2018
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAC/DE
Município de Capitão Lebnidas Marques - Paraná
Fone / Fax (45) 3286 — 1146
E-Mail: conselhosaudeelmghotmail.com
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ATA 08/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
1
CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 11/09/2018.
2
3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Odilce T.
Parolin, Andreia Calgaro, Cristina da Silva, Lenir D Rossetto, Teresinha Saggin Bordin,
6
7
Neri Bordin, Ademar Mantovani, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Fátima Miyahira,
8
Jandira Casali, Cilson Bruschi„ Ivo João Scapini e Fabio Marcelo Ost.
9
Pauta: Aos onze dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezoito às quinze e trinta
10 horas, compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros
11
do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem presença, o
12
presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. 0 secretario
13
Fábio faz leitura da ata da reunião anterior. Os conselheiros analisam e com ressalvas
14
gramaticais aprovam a referida ata. 0 Secretário Executivo Fabio comenta a prestação de
15
contas referente aos recursos de incentivo de custeio e de capital do programa PQCMS, em
16 que os equipamentos e materiais de expediente deste programa já foram adquiridos. Fábio
17 se surpreendeu ao saber que o saldo da conta não foi movimentado e que ainda tem
18 rendimentos, e descobriu que os materiais do Programa PQCMS foram adquiridos com o
recurso livre da administração do município. Fábio afirma que foi inserido nos documentos
19
enviado pelo Conselho tanto na dotação quanto nos ofícios, a indicação de número da conta
90
própria do Conselho Municipal de Saúde. Será repassada a equipe da 10a Regional de
91
77
Saúde, informando que o departamento financeiro da Administração Municipal, responsável,
utilizou outro recurso. Fábio repassa copias aos participantes e faz a leitura da Programação
23
24 Anual de Saúde (PAS) 2018, esta é comentada em alguns itens e logo é colocada em
25 votação sendo esta aprovada por unanimidade dos presentes. Com a palavra, Ademar
informa que os pacientes de Capitão Leõnidas Marques estão obtendo um bom atendimento
96
no município de Nova Aurora onde foram compactuadas duas AIH's. Comunica também que
27
28 a Secretaria Municipal de Saúde está com uma parceira com o Hospital Nossa Senhora do
Rocio na cidade de Campo Largo - Paraná, para a realização de procedimentos cirúrgicos de
29
vesícula, hérnia e bronco-torácico e que está transportando os pacientes em ônibus tamanha
30
a demanda que se está precisando. Também comenta sobre o andamento para a construção
31
do novo hospital, em que uma equipe de vigilância da 10a Regional de Saúde rejeitou o
32
projeto modificado e assim se precisou retornar ao projeto original, porém ainda os recursos
33
34 não chegaram. Informa sobre a participação da população na campanha do agosto azul e
35 parabeniza aos organizadores ao constar que as pessoas demonstraram interesse e
preocupação com o cuidado à Saúde participando de toda a palestra. Ademar afirma que é
36
37 muito boa essa colaboração entre os servidores para o evento. Ademar também afirma a
38 vinda de uma nova servidora médica concursada para atendimento no posto central, cuja
39 função é médica clinica geral. Momento aberto para discussões como não houve
40 manifestação, o presidente do Conselho Ivo, agradece a participação de todos e encerra a
reunião. Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho
41
42 Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA. Sendo que segue assinada pelos
presentes na lista de presença, em anexo.
43

REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018
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CONSELHO MILJNiCiPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Lednidas Marques - Paraná
Fone! Fax (45) 3286— 1146
E-Mail: conselhosaudeclm@hotmail.com
CEP: 85790-000
Avenida Tibagi. 375 Centro
Capitão Le6nidas Marques — Parana

ATA 09/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
2
CAPITA° LEONIDAS MARQUES — 09/10/2018.
3
4
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Ademar
6
Mantovani, Bernadete Alfen, Lenir D Rossetto, Fátima Myahira, Andressa Lenhardt
7
Ragadali, Neri bordin, Teresinha Saggin Bordin, Ivone Salete Elsenbach Bortolace,
8
Odilce Parolin, Rosani Sobottka, Jandira Casali, Cilson Brusk, Ivo João Scapini, Cristina
9
da Silva, Terezinha de Oliveira e Fabio Marcelo Ost.
10
Pauta: Aos nove dias do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezoito ás quinze e trinta horas,
11
compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do
12 Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, o
13
presidente do Conselho, o senhor Ivo, inicia a reunião com momento de oração. 0 secretario
14
Fábio faz leitura da ata da reunião anterior. Os conselheiros presentes analisam a ata e
15
aprovam-na com unanimidade. Fábio reforça a divulgação de curso EAD para os conselheiros,
16
com tema de participação e controle social. Interessados devem se inscrever no site até dia
17
22 do corrente mês sendo necessário preencher nome, CPF, telefone, email e qual Conselho
18
Municipal de Saúde onde atua, a carga horário do curso é de 40 horas. Fábio também divulga
19
que a 10' RS está se preparando para a realização das conferências municipais de Saúde nos
20
dias 19 e 20 de outubro visando elaboração de calendário fixo para o ano que vem geralmente
91
nos meses de junho e julho. Para a reunião que se dará no dia 11 de outubro estará disponível
22
para o município de Capitão Leônidas Marques - PR, duas vagas, uma das quais destinada á
23
presidência do Conselho, mas que, o presidente Ivo não poderá comparecer tampouco seu
suplente. Assim foi sugerido para que a conselheira Terezinha participasse da reunião.
24
25 Conselho aprova a sugestão por unanimidade. Com a palavra, Ademar divulga sobre o
26 andamento do curso técnico em enfermagem para as ACS, que devido ao um impasse no
27 jurídico quanto à esse transporte especifico está tendo problema no deslocamento das
estudantes para Cascavel onde é feito o curso, assim uma estudante desistiu do curso. Uma
28
sugestão foi apresentar a nota fiscal dos gastos para depois obter o ressarcimento. Foi
29
cogitado reservar um motorista para tal função, porem a secretaria terá também de reservar
30
um carro e ter despesas com hora extra do servidor, bem como prejudicar no atendimento
31
32
prioritário o qual é o transporte de pacientes. Com a palavra, a enfermeira Ivone, apresenta ao
Conselho os protocolos de enfermagem, o qual atribui as funções permitidas e fundamentadas
33
pelo COREN ao profissional enfermeiro. São elas: Protocolo de Enfermagem na Assistência
34
do Pré-Natal; Protocolo de Enfermagem na Prevenção do Câncer de Colo Uterino; Protocolo
35
em Enfermagem no Planejamento Familiar; Protocolo de Enfermagem na Saúde da Criança;
36
Protocolo de Enfermagem para Aplicação do Teste Rápido de HIV/SIFILIS/HEPATITE B e C;
37
Protocolo de Enfermagem em Doenças Cardiovascular e Diabetes; Protocolo de Enfermagem
38
39 no Atendimento à Tuberculose; Protocolo de Enfermagem no Atendimento à Hanseniase;
40 Procedimento Operacional Padrão de prevenção de Quedas na UBS; Procedimento
Operacional Padrão na identificação segura do paciente e Procedimento Operacional Padrão
41
na Classificação de risco nos serviços de urgência e emergência. Ivone faz comentários a
42
respeito de cada um dos protocolos e procedimentos. 0 Conselho analisa os protocolos e
43
procedimentos de enfermagem e o todos presentes os aprovam. Assim uma cópia da presente
44
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Município de Capitão Letinidas Marques - Paraná
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45
ata sera destinada ao COREN. O secretário Ademar também divulga que foram aprovadas o
procedimento de vinte e três cirurgias destinados aos pacientes de Capitão Leônidas Marques.
46
Por ser mais difícil de se conseguir, a secretaria indicou as modalidades de otorrinolaringologia
47
48 para realização desses procedimentos cirúrgicos aprovados. Momento aberto para
49 comentários, e sugestões, como não houveram, o presidente do Conselho, Ivo, agradece a
participação dos conselheiros e encerra a presente reunião. Sem mais nada a constar, eu
50
Fabio Marcelo Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a
51
presente ATA. Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença, em anexo.
52
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REUNIA0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018
LISTA DE PRESENÇA
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CONSELHO MUNiCiPAL DE SAÚDE
Município de Capitão Leemidas Marques - Parana

b.;

1

Fone / Fax (45) 3286— 1146
Avenida Tibaei. 375 Centro
CEP: 85790-000

conselhosaudeclinghotmail.com
Capitáo Leemidas Marques — Parana

ATA10/2018 DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CAPITA° LEONIDAS MARQUES —13111/2018.

3
4 LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AVENIDA
5 TANCREDO NEVES, 502 CAPITA() LEONIDAS MARQUES/PR Participantes: Odilce
Parolin, Andrea Calgaro, Cristina da Silva, Lenir D Rossetto, Teresinha Saggin Bordin,
6
Neri Bordin, Ademar Mantovani, Ivone Salete Elsenbach Bortolace, Fátima Myahira,
7
Jandira Casali, Cilson Brusk, Ivo Joao Scapini e Fabio Marcelo Ost.
8
Pauta: Aos treze dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as quinze e trinta
9
10 horas, compareceram na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros
do Conselho Municipal de Saúde. Passada a lista para os membros assinarem a presença, a
11
conselheira Ivone inicia a reunião com momento de oração. A conselheira Odilce faz leitura
12
da ata da reunião anterior. Após leitura, os conselheiros presentes analisam a ata e
13
aprovam-na com unanimidade. 0 secretário Fabio divulga convite para conselheiros a
14
participarem
do PRE-EPCEU 2019 que sera realizado no dia 07 dezembro 18 ás 17h junto
15
ao auditório da 10 Regional de Saúde em que a pauta consistirá no diagnóstico e prevenção
16
17
do Cancer. Fabio faz a leitura do folheto divulgando sobre tal encontro. Sera preciso manda
18
um email para a inscrição, e sugerido que para representar o município serão inscritos as
19 enfermeiras Ivone e Odilce para a participação do mesmo. É colocado em votação pelo
20 Conselho. Com unanimidade o Conselho aprova as conselheiras para participar do PRE21
EPCEU. É apresentado sobre a oficina de formação de Controle Social em Saúde do
22
Trabalhador em que se propuseram a particiapar as enfermeiras Ivone e Odilce novamente,
23 sendo que este ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro do ano de 2018. Secretário Fabio
24 comenta que quanto a próxima conferência municipal de Saúde, a 10a RS esta organizando
25
para que seus municípios o realizem dentre o prazo de 2 de janeiro à 15 de abril do ano de
96 2019, assim uma vez decidido a data de realização, o Conselho Municipal de Saúde do
27
município deverá informar via oficio local e data a serem feitas as conferências. Fabio
98
comenta que sera uma oportunidade de rever as instituições que fazem parte do Conselho e
29
decidir quais estão realmente ativas na participação de suas reuniões. Também informa que
30
sera importante a atualização do Regimento Interno da Conferencia. Para tal sera estipulado
31
uma comissão interna para redigir e fazer as alterações necessárias para a atualização do
37
mesmo. Foi sugerido pelos conselheiros a elaboração de convites para as Instituições a fim
33
de fazerem parte do novo conselho. Fabio também divulga que na conferência estadual,
34 Capitão poderá contar com uma vaga para representante de usuário, uma vaga para
35
representante de gestor e quanto a representante de prestador de serviço e ou trabalhadores
36 da Saúde serão feito por sorteio, sendo 34 vagas para o Parana inteiro. Com a palavra a
37
supervisora da equipe de endemias Neureci informa o levantamento do último L.I.R.A que
38
obteve pontuação de 4,01 registrando alto risco para o município de Capitão Leônidas
39
Marques, e pede ao conselho repassar ao colegas e a população para a conscientização e
40
que a temporada de verão, com alto calor e bastante incidências de chuvas rápidas, favorece
4!
a proliferação do mosquito. Assim pede apoio para ajudar a divulgar cuidados com lotes
42
baldios, entulhos, lixos nos quintais muitas vezes deixados por ex-moradores geralmente ex43 trabalhadores da barragem que deixaram a região. Momento aberto para a discussão, como
44
não houveram, se fez por encerrada a reunião. Sem mais nada a constar, eu Fabio Marcelo
1

tift
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45
46

Ost, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde lavro e encerro a presente ATA.
Sendo que segue assinada pelos presentes na lista de presença, em anexo.
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REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018
LISTA DE PRESENÇA
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