
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 05/05/2020. 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte (05/05/2020), às dezessete horas 

inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde, nas dependências da sala 

do conselho. Dando a abertura na reunião, a vice-presidente agradece a presença de 

todos e faz a oração de abertura, Pai Nosso, ministrada por ela, e como é de 

conhecimento, a ata da reunião do mês de março foi transmitida por vídeo, sendo 

aprovada, e em decorrência da pandemia do Coronavirus, não ocorreu a reunião no mês 

de abril. Seguem os assuntos pautados, conforme a ordem do dia. 1) Avaliação do Plano 

de Trabalho  da construção da UBS Tipo I.2)Informação documental recebida do 

Ministério Publico sobre o Asilo.3)Avaliação do Plano de Aplicação do Incentivo 

Financeiro Estadual para as ações de Enfrentamento da Dengue-Resolução SESA de 

nº190/2020.4)Informação e utilização dos recursos recebidos para o enfrentamento da 

pandemia do CORONAVIRUS.5)Agenda da Audiência Publica do 1º quadrimestre de 

2020.A reunião discorre com a equipe técnica da Secretaria explanando em data show a 

documentação solicitada pela Secretaria de Estado da Saúde, providenciada pelo 

engenheiro Gustavo, do setor de obras da Prefeitura, referente a construção da nova 

UBS Tipo I, e os  conselheiros atentos nas documentações apresentadas, onde todos os 

documentos constantes do Check List exigido para o andamento da construção da 

Unidade de Saúde é exposto, constando  o detalhamento técnico do Plano de Trabalho 

conforme proposto pela SESA/PR.Os conselheiros, examinando a documentação, tecem 

indagações, obtendo as respostas dos questionamentos, dada pela  Secretária  da 

Saúde.Prossegue a reunião, onde a Diretora Mayara informa aos conselheiros sobre o 

documento do Ministério Público enviado para o Conselho Municipal da Saúde 

solicitando auxilio para fiscalizar o Asilo, em decorrência da Pandemia do Coronavirus-

Covid 19, no que diz respeito as medidas de prevenção para os idosos abrigados. A 

enfermeira Mayara informa que os órgãos competentes do município acompanha os 

trabalhos da Instituição de Longa Permanência Dona Aracy Barbosa assiduadamente, e 

a Secretaria da Saúde redobrou a atenção em relação aos trabalhos aplicados com os 

idosos do Lar realizados pela equipe funcional da Instituição, mantendo a vigilância do 

local, informa ainda que o Conselho Municipal do Idoso mantém regularmente os 

cuidados com a Instituição.Discorrendo a equipe da secretaria apresenta 

detalhadamente o Plano de Aplicação do Incentivo Financeiro de apoio aos municípios 

para o enfrentamento da Dengue no Estado do Paraná,  Resolução SESA de nº 

190/2020, para custeio no valor de R$20.106,91 (vinte mil cento e seis reais, noventa e 

um centavos), sendo informado para os conselheiros que o plano de aplicação 

contemplou as necessidades para ações da Dengue.A reunião prossegue com a 

Secretária Ednyra explanando sobre os recursos oriundos do Ministério da Saúde 

consoante a Portaria de nº 774, de 09 de abril de 2020, destinando  recursos de custeio 

para as ações e serviços relacionados  à atenção primaria à saúde e á assistência 

ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavirus – COVID 19.A secretária Ednyra 

segue explanando como se dá a utilização dos recursos, explicando que os mesmos 

podem ser aplicados para aquisição de materiais, dentre outros, para a Sociedade 

Hospitalar, informando da necessidade que a entidade tem de prover de insumos e 



medicamentos para o enfretamento da pandemia do Coronavirus, narra que o repasse 

obedecerá todos os critérios legais do Tribunal de Contas para as compras que serão de 

acordo com o plano de aplicação confeccionado pela entidade, e também será 

contemplado no Plano de Contingência Municipal do Coronavirus. A secretária discorre 

explicando que os repasses obedecerá aos critérios da elaboração documental em 

forma de Fomento-Termo de Colaboração, criteriosamente elaborado para que seja 

aprovado pelo setor jurídico da Prefeitura e Tribunal de Contas do Estado, informa que o 

valor repassado será de R$ 68.305,00 (sessenta e oito mil trezentos e cinco reais), 

estabelecido na Portaria de nº 774, de 09 de abril de 2020, Anexo II- Limite Financeiro 

do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Atentos as explicações os conselheiros acordam com o repasse a 

ser encaminhado para a Sociedade Hospitalar, atentam que estarão acompanhando a 

execução das compras, vigilantes na execução desse recurso. A reunião discorre, a 

Secretária da Saúde comunica do recebimento dos recursos de emendas parlamentares 

de Custeio, totalizando o valor de R$600.000,00(seiscentos mil reais), que serão 

utilizados de acordo com plano de aplicação elaborado pela secretaria para as ações de 

Custeio e Media Complexidade. A secretária Ednyra discorre informando que a equipe 

do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde já estão atuando, iniciaram os 

trabalhos organizando os atendimentos, estão lotados no Centro de Saúde I, 

aguardando que acalme e normalize a pandemia do Coronavirus para atuarem conforme 

as atribuições propostas pelo programa. A secretária Ednyra informa que o município 

está planejando a regularização de um veículo Van que será transformado de acordo 

com as normas técnicas e regulamentares do Conselho Regional de Farmácia, em 

Farmácia Móvel, que acompanhará os atendimentos da equipe multiprofissional do 

Melhor em Casa nos bairros do município, organizando a distribuição de medicamentos 

para a população assistida. Discorrendo, os conselheiros acordam com a data para 

realizar a Audiência Pública do primeiro quadrimestre do ano de 2020, para o dia 29 de 

maio de 2020, as 15:00 horas, no recinto da Câmara de Vereadores.Segue a reunião, os 

conselheiros discutem outros assuntos pertinentes ao momento que o mundo está 

passando com a pandemia do Coronavirus-Covid 19, a situação do município frente a 

pandemia, e discutem ainda sobre os casos da Dengue, que esse ano teve um avanço 

nos casos no País, e fica acordado que assim que o plano de aplicação para utilizar os 

recursos do Coronavirus, e  a documentação do Termo de Acordo, fomento, será 

convocada uma reunião extraordinária. Diante de todos os assuntos pautados discutidos 

amplamente, aprovados conforme manifestados na Resolução do Conselho Municipal 

de Saúde de nº 04/2020. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de Oliveira, secretária 

executiva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela vice presidente  e 

conselheiros conforme o livro de presença. 

Andirá/PR, 05 de maio de 2020. 

Solange de Fátima da Costa Barbosa/Vice- Presidente do Conselho M de Saúde 

Magali Soave de Oliveira /Secretária Executiva. 



 

 


