
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 01/12/2020. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte (01/12/2020), às dezessete horas 

inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, em decorrência da pandemia do 

Coronavirus, obedecendo às exigências de distanciamento e proteção, nas dependências da  

sala do administrativo, da Secretaria Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, a 

presidente agradece a presença de todos, informando que todos os documentos pertinente a 

pauta, foram encaminhados antecipadamente no grupo de aplicativo de celular, via Whatsapp, 

e a conselheira Rosangela faz a oração de abertura, Pai Nosso, e a ata da reunião anterior 

recebe a avaliação devida. Inicia discussão conforme a pauta. 1) Avaliação do Ofício de nº 

984/2020 do Ministério Publico.2)Agenda para Audiência Publica do 3º Quadrimestre de 2020, 

RAG-2020-Relatório Anual de Gestão.3)Recesso do Conselho Municipal de Saúde.4)Convite 

para WEB Conferencia.A reunião discorre com os conselheiros debatendo o teor do contido no 

Oficio recebido do Ministério Público, sobre as ações desenvolvidas pelos conselheiros de 

saúde em relação a pandemia do Coronavirus-Covid 19, os conselheiros receberam e tiveram 

para ciência do teor do documento, e  na reunião os conselheiros discorrem sobre as 

informações que a equipe técnica da Secretaria da Saúde está realizando na  questão dos 

trabalhos realizados frente pandemia do Coronavirus no município. Os conselheiros, mediante 

o assunto, consideram que o Conselho Municipal de Saúde estará reforçando o 

acompanhamento das ações no enfrentamento da pandemia juntamente com a Secretaria da 

Saúde, tendo em vista que nas reuniões o assunto é discutido e acompanhado a situação 

epidemiológica do vírus Covid-19. A reunião prossegue, sendo agendado para o dia 19 de 

fevereiro de 2021, as 15:00 horas, a realização da Audiência Publica do 3º Quadrimestre de 

2020(setembro,outubro, novembro, dezembro), e avaliação do Relatório Anual de Gestão-

2020, frente ao disposto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em obediência as datas 

preconizadas para o cumprimento da prestação de contas do Fundo Municipal de 

Saúde.Segue a reunião, sendo acordado sobre o recesso das reuniões do Conselho Municipal 

de Saúde para o mês de janeiro de 2021, salvo ocorrer a necessidade de reunião 

extraordinária, serão comunicados. Os conselheiros recebem o convite para a WEB - 

Conferencia do lançamento da PEVASPA- Plano de Atenção à População exposta a 

Agrotóxicos. Os conselheiros atentos, tecem comentários sobre os itens da pauta discutidos, 

são informados da realização dos ajustes, que a equipe da Vigilância em Saúde e técnicos da 

Atenção Primaria em Saúde, seguindo orientação da Regional de Saúde, no Plano Municipal 

de Contingência para Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika,apresentado em reuniões 



anteriores, no enfrentamento da Dengue e enfrentamento das ações para o controle de 

escorpião. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de Oliveira, Secretária Executiva, lavrei a 

presente ata, que vai assinada por mim, pela presidente e conselheiros conforme o livro de 

presença.Andirá/Pr, 01 de dezembro de 2020. 

Lucinéia Aparecida da Cruz. 

Presidente do Conselho M de Saúde. 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde. 

 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 06/10/2020. 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte (06/10/2020), a equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária realizada por 
transmissão, meio eletrônico virtual, aplicativo Zoom através de áudio e imagem, do 
Conselho Municipal da Saúde, iniciada as 17:00 horas.Prossegue, informando os 
conselheiros para ciência das Portarias do Ministério da Saúde instituindo recursos 
financeiros para o enfrentamento do Coronavirus – Covid-19,  dentre outros serviços da 
Secretaria Municipal da Saúde.A Diretora de Departamento Administrativo, enfermeira 
Mayara, segue discutindo o conteúdo das portarias , as quais foram encaminhadas para os 
conselheiros, explicando que nas próprias portarias  estão programadas a utilização dos 
recursos, as ações são especificas para o combate a pandemia do Coronavirus-Covid 19. 
A enfermeira Mayara explica que as ações de rastreamento e monitoramento de contatos 
de casos de Covid-19, desde o inicio da pandemia estão integradas e realizadas com a 
Atenção Primária á Saúde da Rede Municipal de Saúde. Discorre informando que as ações 
de rastreamento e monitoramento são registrados diariamente no programa e-SUS Notifica, 
havendo a interoperabilidade integrando as informações entre as bases de dados, 
Municipal,Estadual e Federal.Os conselheiros tem ciência que os valores e os critérios 
adotados  nas portarias foram definidos pelo Ministério da Saúde.Explana as Portarias  as 
quais instituiu os incentivos financeiros , Portaria  de nº 2.358, de 02 de Setembro de 2020 
no valor de R$ 36.000,00(trinta e seis mil), Portaria de nº 2.405 de 16 de Setembro de 2020 
no valor de R$ 39.840,00(trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais), Portaria de nº 2.222 
de 25 de agosto de 2020 no valor de R$10,00 (dez reais), e R$7.280,00 (sete mil duzentos 
e oitenta reais). A equipe informa que foi disponibilizado os links para os conselheiros 
consultarem o teor na integra das portarias, e os recursos serão alocados para as equipes 
definidas nas distintas portarias. Discorrendo informa-os quanto da aplicação dos recursos 
da Portaria de nº 1.857 de 27 de julho de 2020, considerando o Programa Saúde na 
Escola, debatida em reunião anterior, que a Secretaria Municipal da Educação definiu os 
itens para aquisição de acordo com a realidade da rotina das escolas municipais, as 
aquisições se dará através de procedimentos licitatórios. A reunião discorre,com a palavra 
o Diretor Administrativo do Hospital Diomar Francisco Mazzuti, que comunica da utilização 
dos recursos recebidos do Ministério da Saúde, consoante as Portaria de nº 1.393, de 21 
de maio de 2020, e Portaria de nº  1.448 , de 29 de Maio de 2020, que dispõe sobre o 
auxilio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos para o 
enfrentamento da pandemia do Coronavirus-Covid 19,e de acordo com o  Plano de 
Aplicação  acompanhado com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná,houve  ajustes 
nesse plano, remanejamento do saldo nas ações do plano, e a prestação de contas dos 
recursos é realizado diretamente com o Tribunal de Contas com a Sociedade Hospitalar 
Beneficente, narrando para os conselheiros o intuito de informá-los para ciência da 
utilização dos recursos e ajustes no plano de aplicação permitindo que os conselheiros 
acompanhem a utilização dos recursos. A Enfermeira Mayara prossegue informando que 
conforme discutido em reunião anterior sobre as atividades do conselho, a Regional de 
Saúde orientou que acompanhamos e mantemos a organização com os instrumentos de 
gestão de acordo com os calendários preconizados pelo Ministério da Saúde. Nada mais a 
constar, eu, Magali Soave de Oliveira, secretária executiva, e Mayara Oliveira Miranda 
Paludetto, realizaram a reunião em aplicativo Zoom, e lavraram a presente ata, que será 
assinada por nós, e pela presidente. Andirá/PR, 06 de outubro  de 2020. 

Lucinéia Aparecida da Cruz/Magali Soave de Oliveira 

Presidente /Secretária Executiva do  Conselho Municipal de Saúde 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 17/11/2020. 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte (17/11/2020), às dezessete horas  

inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, em decorrência da pandemia do 

Coronavirus, obedecendo às exigências de distanciamento e proteção, nas dependências da  

sala do administrativo, da Secretaria Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, a 

presidente agradece a presença de todos e faz a oração de abertura, Pai Nosso, ministrada por 

ela, e como a ata da reunião anterior foi enviada antecipadamente por aplicativo de celular, 

recebendo a aprovação devida. Inicia discussão conforme a pauta. 1) Avaliação dos ajustes do 

Plano de Contingência para Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika Virus – 2020/2021.A 

reunião discorre com o coordenador de Endemias, Silvio Aparecido Zanin, expondo os ajustes 

que estão sendo realizados no Plano de Contingência , que foi elaborado e apresentado para o 

Conselho Municipal de Saúde no mês de setembro. O coordenador narra que os ajustes foram 

solicitados pela Regional de Saúde, conforme os conselheiros analisam no plano detalhado 

pelo coordenador detalha, explicando os quesitos dos ajustes, compreendendo todos os eixos 

no combate ao mosquito transmissor da Dengue. Os conselheiros atentos, tecem comentários 

sobre os trabalhos realizados pelo município no enfrentamento da Dengue e enfrentamento 

das ações para o controle de escorpião. Diante da pauta discutida, como o número presente de 

conselheiros na reunião não é suficiente para aprovar os ajustes realizados, os membros 

participantes da reunião dão parecer favorável ao plano apresentado, e fica acordado que o 

coordenador o apresentará na reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde do mês de 

dezembro. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de Oliveira, Secretária Executiva, lavrei a 

presente ata, que vai assinada por mim, pela presidente e conselheiros conforme o livro de 

presença.Andirá/Pr, 17 de novembro de 2020. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho M de Saúde. 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde. 

 


