
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 08/06/2021 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (08/06/2021), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, 

transmissão Google Meet,do Conselho Municipal de Saúde. Dando a abertura na 

reunião on line decorrente da pandemia, iniciada às 16:00 horas, a presidente dá as 

boas vindas,segue com aprovação da ata anterior e ministra a oração do Pai Nosso.A 

reunião discorre,a presidente anunciando da posse dos membros conselheiros, e da 

eleição para Presidente, Vice-Presidente, Secretária Executiva e de Mesa. Os 

conselheiros debatem sobre a responsabilidade e atribuição que compete a cada 

função, a Presidente Lucinéia narra que adquiriu muito conhecimento exercendo sua 

função de conselheira de saúde e atuando na presidência. A Diretora Mayara informa 

que o CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional não deu 

resposta sobre a substituição de membro, fisioterapeuta Vanessa Yuri Akamini,sendo 

colocado para os conselheiros a substituição com as fisioterapeutas do município que 

participaram da XIII Conferencia Municipal da Saúde, realizada no ano de 2019, onde 

os conselheiros acordam com a substituição.Discorrendo é lido a composição nas suas 

respectivas representação e seguimentos, explanado a função da Secretária  Executiva 

e de Mesa, fazendo os devidos esclarecimentos das funções que compete a esse 

cargo.A Presidente Lucinéia coloca para votação os cargos , sendo eleitos por 

aclamação e voto a permanência dos membros que estão atuando como Presidente, 

Vice-Presidente, Secretária Executiva e de Mesa,  membros Lucinéia Aparecida da 

Cruz, Alexandre Mendes Pereira, Maria Ângela Mossini Augusto, ficando a formação 

para a composição do Conselho Municipal de Saúde, informando os novos integrantes, 

membros, e aos demais que permanecerão na representação do Conselho Municipal 

de Saúde, titulares e suplentes para o biênio  de 2021 a  2022, sendo a 

representatividade do Conselho Municipal de Saúde  composto por 12(doze) membros, 

com seus respectivos suplentes. Na seqüência, faz a leitura dos nomes que foram 

eleitos para fazer parte do novo Conselho Municipal de Saúde de Andirá. Entidades 

representantes do segmento dos usuários: 1- Paróquia São Sebastião(Membros 

Pastorais): Rosangela Leandro Vieira – Solange de Fátima da Costa Barbosa. 2- 

Paróquia São Francisco de Assis (Membros Pastorais): Lucinéia Aparecida da Cruz – 

Carmem Lima Ramos. 3- Igreja Metodista de Andirá / Igreja Brasil Para Cristo: Marli 

Borges Soares – Maria Aparecida de Souza da Silva. 4- Igreja Quadrangular:Rosana 

Miguel Pereira – José Adelmo Marinho.5- Sindicato dos Servidores e Funcionários 

Públicos / Conselho Municipal da Comunidade da Comarca: Alexandre Mendes Pereira 

– Maria Nilva Oliveira Bernardelli. 6- APMF Escola Municipal / APMF Colégio Estadual: 

Josiane Paviane Ramos – Isabel Cristina de Andrade. 7- CREFITO- Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional:Ana Flavia Spadacini – Adriana Bertesin de 

Almeida. 8- CRO/CREFONO: Conselho Regional de Odontologia/Conselho Regional 

de Fonoaudiologia: João Henrique Teixeira Hatori – Maria Ângela Mossini Augusto. 9-

CRF/COREN-Conselho Regional de Farmácia/Conselho Regional de Enfermagem: 

Ana Cristina Colletti Dias Bonetti – Mayara Oliveira Miranda Paludetto.10- Secretaria 

Municipal da Saúde/Sociedade Hospitalar Beneficente: Ednyra Aparecida Sanches 



Bueno de Godoy Ferreira – Marilia Russo Zanin. 11-Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Educação Profissionalizante: Elessandra Pacheco Coelho – 

Franciele Munhão Martins. 12-ILPI/APAE - Instituto de Longa Permanência de Idoso 

Dona Aracy Barbosa / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: Natassia Freire 

Rosa dos Santos – Lucas Domingues Paviani. Discorrendo a reunião, os conselheiros 

discutem sobre a obra da construção da garagem para a ambulância da Farmácia 

Móvel no Centro de Saúde I-Dr.Ângelo Papa,conforme processo licitatório realizado 

pela Prefeitura Municipal, iniciando as obras nesse mês de junho, com o prazo de 

vigência de 180(cento e oitenta dias), o valor total para prestação do serviço será de 

R$39.596,95(trinta e nove mil quinhentos e noventa e seis reais noventa e cinco 

centavos), recurso oriundo do programa Manter a Assistência Farmacêutica, Programa 

IOAF – Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutico-Investimento,saldo 

remanescente no valor de R$24.753,00(vinte e quatro mil setecentos e cinqüenta e três 

reais), e recursos da fonte livre no valor de R$14.843,95(quatorze mil oitocentos e 

quarenta e três reais noventa e cinco centavos). Os conselheiros expõem seus 

questionamentos referente a construção da garagem, no quesito dos processo de 

licitação e projeto de engenharia (croqui), para que possam estar acompanhando a 

obra, e a equipe técnica estará solicitando dos departamentos da prefeitura, obras e 

licitação, documentos complementares para o Conselho Municipal acompanhar a 

construção da garagem. Discorre a reunião, a conselheira Lucinéia narra a intenção de 

estar providenciando uma capacitação para os conselheiros, tendo em vista que a 

ultima foi realizada no ano de 2016, nesse assunto ficou acordado que os conselheiros 

vão verificar com a secretaria de mesa para auxiliá-los numa capacitação para eles, 

tendo em vista a pandemia do Coronavirus-19, uma capacitação resumida e objetiva on 

line. Os conselheiros estão de concordância nos assuntos pautados, manifestada na 

Resolução de nº 05/2021 do Conselho Municipal de Saúde de Andirá-Pr. Após vários 

comentários, observações, esclarecimentos, a presidente agradece a presença de 

todos, não havendo mais nada a constar, encerra-se a reunião às dezessete horas. Eu, 

Magali Soave de Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do 

Conselho Municipal de Saúde, Lucinéia Aparecida da Cruz, por mim. Andirá/Pr, 08 de 

Junho de 2021. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 
 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 25/05/2021 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (25/05/2021), equipe técnica 

da Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, transmissão 

Google Meet,do Conselho Municipal de Saúde. Dando a abertura na reunião on line 

decorrente da pandemia, iniciada às 16:00 horas, a presidente dá as boas vindas,segue com 

aprovação da ata anterior e discussão do arquivo dos dados(slides),demonstrando as 

receitas e despesas mediante as ações e serviços realizados pela Secretaria Municipal da 

Saúde relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2021(janeiro, fevereiro, março, 

abril),encaminhado no grupo de WhatsApp, antecipando a apresentação para os 

conselheiros, e posteriormente para a população no dia 28 de maio de 2021.A reunião 

discorre, sendo informado pela equipe da apresentação dos novos membros conselheiros de 

saúde, para o próximo biênio, onde é esclarecido  que haja vista a composição do Conselho 

Municipal da Saúde está em consonância com a XIII Conferencia Municipal da Saúde, 

realizada no ano de 2019.Discorrendo é lido a composição nas suas respectivas 

representação e seguimentos, a equipe justifica que a reunião ordinária do mês estar 

acontecendo com data postergada se deu pelo fato da organização na composição dos 

membros conselheiros, houve atraso por parte de conselhos de classe na indicação de 

membros. Durante a explanação os novos membros questionam sobre o calendário das 

reuniões, sendo esclarecida, a Diretora Mayara informa que a próxima Conferencia 

Municipal da Saúde será realizada no ano de 2023, faz os agradecimentos aos membros 

conselheiros que estiveram atuando junto com a Secretaria da Saúde, o quão valoroso 

foram o vosso desempenho. A Presidente Lucinéia complementa os agradecimentos, e faz 

uma breve declaração da importância do papel de um membro Conselheiro da Saúde, para 

acompanhar a gestão nas ações e serviços de saúde ofertados aos usuários da Rede de 

Atenção Primaria à Saúde Municipal. Mediante o assunto, fica decidido que na reunião do 

mês seguinte será realizada a eleição para Presidente, Vice-Presidente, Secretária 

Executiva e Secretária de Mesa,  e se houver possibilidade a reunião será presencial, tendo 

em vista a perduração da pandemia do Covid-19 e do aumento do número de casos no 

município. Segue a pauta, a Diretora Mayara informa que o SISPACTO-Pactuação 

Interfederativa-2021, está validado, esclarecendo que a Regional de Saúde realizou a 

reunião para a pactuação com os gestores, e posterior a reunião da pactuação, a equipe 

técnica da secretaria e a presidente do conselho, em obediência as datas para a execução 

dos Instrumentos de Gestão, procederam na alimentação e validação no DiGiSUS-MS,a 

Diretora e a Presidente e os conselheiros expressam o acompanhamento necessário para  

melhorar as coberturas dos indicadores que  foram pactuados, razões e proporções, 

exemplificando as taxas de cobertura vacinal, óbito infantil, condicionalidades do bolsa 

família, gravidez na adolescência, parto normal, ações do CAPS-I, ações com a prevenção 

da Dengue, salientando a importância do Conselho de Saúde estar junto com a Secretaria 

acompanhando os indicadores pactuados. A Diretora explana da importância do indicador da 

condicionalidades do bolsa família,no quesito de repasses de recursos para o município que 

provem do programa para as demais secretarias que atuam junto com a da Saúde, e existe 

muitas dificuldades de as famílias beneficiadas manterem suas responsabilidades que o 

programa exige.A Diretora Mayara informa que a nutricionista Renata da Secretaria da 



Saúde foi designada como responsável pelo acompanhamento das famílias cadastradas no 

programa. Os conselheiros tecem alguns comentários, e o conselheiro Alexandre usando da 

palavra, indaga se a gestão, em decorrência das Campanhas de Vacina, do Covid19 e da 

Gripe H1N1, tem um planejamento de férias dos servidores para o segundo semestre de 

2021, e a gestora Ednyra informa que sim, explicando a situação do quadro funcional da 

Secretaria, decorrente de vários fatores, como licença maternidade, afastamento médicos, 

aposentadorias, exonerações, concursos expirados, dentre outras situações. Continua as 

explicações, informando como está a escala dos funcionários que estão saindo em 

descanso de férias, está sendo priorizado o servidor que está com período aquisitivo de 

descanso em excesso, considerando o setor e a função do servidor, tendo em vista que 

dependendo da função não há como remanejar outro para cobrir o setor nas atuais 

circunstâncias da pandemia. Os conselheiros debatem sobre esse assunto, quanto a 

necessidade que os servidores têm de descansar e das dificuldades da gestão com a 

perduração da pandemia do Covid-19, discutem a continuidade das campanhas da vacina 

da H1NI e do Covid-19, e dos trabalhos realizados com os idosos instituídos no Lar Dona 

Aracy Barbosa, tecem elogios para os servidores do Lar, quanto a dedicação para com a 

prevenção e os cuidados dispensados a eles. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de 

Oliveira, secretária executiva lavrou a presente ata, que será assinada por mim e a 

presidente. Andirá/PR, em 25 de maio de 2021. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 02/02/2021 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (02/02/2021), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, reunião de 

vídeo, transmissão Google Meet, do Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na 

reunião, iniciada as 16:11 horas, a presidente em exercício dá as boas vindas aos que 

estão acessados, segue aprovação da ata anterior, iniciando a apresentação da pauta, 

conforme a ordem, justificando-se o fato dos procedimentos da realização da reunião on 

line em decorrência da pandemia do Coronavirus, acessados os conselheiros Franciele, 

Lucinéia, Ana Flavia, Rafaela, Isabel, Rosangela, Ednyra, Mayara, Solange, Marilia e 

Magali. 

Informação de utilização de recursos de saldos remanescentes, do Programa IOAF 

– Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica, Plano de Aplicação para 

despesas correntes de custeio e despesas correntes de capital e investimento, onde 

a farmacêutica Thais narra como está sendo a utilização e aplicação dos recursos, 

que o município vem recebendo desde a implantação do programa,informando que  

o saldo remanescente está sendo programado para utilizar na construção da 

garagem da Farmácia Móvel. A farmacêutica explica que o projeto para a construção 

da garagem está sendo elaborado pelo engenheiro da Prefeitura e os técnicos da 

Vigilância Sanitária, e a 18ª Regional de Saúde. Explica que a Farmácia Móvel é 

parte integrante do Programa Melhor em Casa, os trabalhos obedecerão a um 

cronograma elaborado pela Secretaria da Saúde e fiscalizado pelo Conselho 

Regional de Farmácia, que avaliará o projeto e se aprovado emitirá a licença para 

funcionamento. A farmacêutica segue explicando que os recursos do Incentivo para 

a Assistência Farmacêutica é vedado para compra de medicamentos, e informa que 

a garagem será construída na entrada do portão lateral do Posto Central, anexa à 

sala do administrativo. Os conselheiros atentos fazem indagações sobre a 

distribuição e os locais que a Farmácia Móvel ficará durante os atendimentos nos 

bairros, o conselheiro Alexandre indaga se o paciente do bairro, mesmo com o 

atendimento móvel, pode se dirigir para a Farmácia Municipal, sendo esclarecido 

que sim, e os locais de atendimentos dos bairros serão nas unidades de saúde. No 

decorrer das informações, surgem questionamentos sobre os saldos, sendo 

esclarecido pelas gestoras, informando que todos os saldos serão transpostos de 

acordo com as orientações dos órgãos que regem o Fundo Municipal da Saúde, 

para a devida utilização no projeto da construção da Garagem para a Farmácia 

Móvel do Programa Melhor em casa. 

No quesito sobre referente ao credenciamento para contratação de médico 

psiquiatra, a Diretora Mayara informa que foi realizado o chamamento publico, 

credenciamento, para atendimento dos pacientes no CAPS-I- Centro de Atenção 

Psicossocial, e nesse mês de fevereiro os atendimentos médico retornaram após a 

formalização dos contratos. 

 



A Secretária Ednyra informa aos conselheiros da mudança do prédio, e equipe, da 
Unidade Sentinela, para atendimentos de pacientes de Covid-19, que funcionava na 
Unidade de Saúde do Jardim Santa Helena, para o prédio do Hospital Municipal, salas 
dependente ao lado do prédio do SAMU-192.As gestoras seguem explicando que o fato 
que levou a decisão para a mudança de prédio da unidade Sentinela, decorreu em 
virtude do aumento dos casos notificados, os pacientes chegavam para atendimento no 
Posto Santa Helena, atendimento diurno, e por conta do elevado número de pacientes 
para atendimento, deixavam a unidade,  procurando atendimento no Pronto Socorro, e 
esse fato estava congestionando o Pronto Socorro com pacientes suspeitos de Covid-
19, aumentando o perigo de contaminação dos demais pacientes em atendimentos , 
horário diurno, no Pronto Socorro.As gestoras discorrem informando que se reuniram 
com a Prefeita Ione, o Procurador Jurídico Municipal Doutor Murilo  e o Diretor 
Administrativo do Hospital, Diomar Mazzuti, para decidir os procedimentos 
administrativos e legais da mudança de  instalação da Unidade Sentinela para o 
Hospital, atendimento 24 (vinte e quatro)horas, aos pacientes positivos e ou notificados 
de Covid-19.A Diretora Mayara  fala que essa mudança foi por inspiração Divina, nesse 
dia o município teve um número crescente de positivos, casos de internamento  e 
transferências de pacientes positivos graves, e decidiram ir até a Unidade Santa Helena 
e o Hospital para acompanhar os atendimentos, auxiliando nos atendimentos e viram a 
a gravidade da situação, sendo necessário a reorganização da assistência aos 
pacientes de Covid-19.As gestoras informam que os recursos para essa assistência 
está sendo repassado pela Prefeitura, fonte recursos livres, informando que nesse ano 
ainda não ocorreram repasses pelo Ministério da Saúde para os municípios no combate 
a permanência da pandemia do Coronavirus-Covid 19.O Contrato Plantão Covid-19 
está sendo aditivado por mês, para as equipes dos plantões noturnos, feriados e fim de 
semana, e os atendimentos de segunda-feira a sexta-feira, diurno,  é mantido pela 
equipe de servidores da Secretaria da Saúde. Atentos na discussão da pauta, o 
conselheiro Alexandre indaga sobre os atendimentos dos pacientes do município da 
Barra do Jacaré, na Unidade Sentinela, referente aos contratos, sendo esclarecido que 
essa atribuição pertence aos conselheiros dos municípios vizinhos que celebrarem 
contratações com a Sociedade Hospitalar de Andirá. Os conselheiros tecem várias 
observações diante dos atendimentos aos pacientes de Covid-19, e sobre a 
reorganização da estrutura física do Hospital de Andirá para celebrar e manter contratos 
de prestação de serviços com os municípios da região. Continuando as discussões da 
pauta,as gestoras informam da celebração dos contratos com a Sociedade Hospitalar 
para o ano de 2021,Contrato de Nº 07/2021- Prestação de Serviços-Sociedade 
Hospitalar Beneficente de Andirá, Exames de Média e Alta Complexidade, no valor de 
R$171.126,00(cento e setenta e um mil, cento e vinte e seis reais), e . Contrato de nº 
001/2021,Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médico-
Hospitalares para atendimento de toda população Andiraense, na área da Saúde, no 
valor de R$3.410.647,60(Três milhões quatrocentos e dez mil seiscentos e quarenta e 
sete reais, sessenta centavos). 
A reunião prossegue, os conselheiros atentam na realização da Audiência Pública do 
Fundo Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2020, a ser realizada no dia 19 
de fevereiro, por meio eletrônico, on line, facebook da Prefeitura de Andirá, as 15:00 
horas.A Secretária Ednyra explica sobre o item da pauta, agendamento de exames de 
analises clinicas,laboratoriais, informando que os usuários da Rede Publica de Saúde, 
durante as consultas, pedem que os médicos dêem pedidos de  exames para check up, 
outros pacientes realizam vários exames e não buscam os resultados, outros querem 
repetir os exames a cada 06 meses, e assim sucessivamente.As gestoras prosseguem 



informando que estarão elaborando os atendimentos,agendamento e autorização  de 
exames de laboratório, observando as diretrizes da organização da Atenção Básica, no 
que diz respeito às competências da Secretaria Municipal da Saúde, a Linha Guia de 
Exames Laboratoriais, da Secretaria de Estado da Saúde, que norteia os atendimentos 
para procedimentos laboratoriais, as quais são contemplados Linha Guia Mãe 
Paranaense, Diabetes, Hipertenso,Saúde Mental, Saúde do Idoso, e Protocolo das 
Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos.Os conselheiros fazem observações sobre essa 
demanda, a conselheira Rafaela narra que se faz necessário esse cuidado diante da 
pandemia do Coronavirus, tendo em vista as dificuldades que vem se apresentando 
para os municípios na falta de  envio de repasses de recursos, sendo preciso que a 
gestão organize e priorize as demandas dos atendimentos laboratoriais.Nas discussões 
os conselheiros indagam os quesitos de fornecimentos de EPIS para as equipes, a 
Secretária Ednyra esclarece que são fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, 
como máscaras, protetores faciais, e aquisições por processos licitatórios da 
Secretaria.As gestoras discorrem explanando sobre o recebimento e o inicio da Vacina 
do Covid-19, a vacinação iniciou no dia 20 de janeiro, está obedecendo ao determinado 
pela Secretaria de Estado da Saúde e 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná 
informam, conforme foi acompanhado através dos meios de comunicação local, 
emissoras de Radio, o recebimento no dia 19 de janeiro de 2021 de 184 doses, e no dia 
24 de janeiro de 2021, 110 doses, totalizando 194 doses na primeira etapa da 
vacinação do Covid-19, abrangendo os profissionais de saúde. As gestoras informam, 
que estão aguardando o recebimento de vacinas para continuarem com a programação 
determinada pela SESA/PR, a conselheira Lucinéia indaga qual procedimento adotado 
para os servidores afastados vacinarem, as gestoras explicam que tem obedecer os 
critérios, e informam que a servidora Andreia Martins, afastada em decorrência de 
câncer, foi vacinada, conforme solicitação de seu médico, oncologista, para que a 
mesma seja liberada para retomar suas atividades, após a alta médica, e que todos os 
servidores serão vacinados, salvo os que se recusarem, e a Diretora Mayara acrescenta 
ainda que a vacinação do Covid-19 acompanha  as diretrizes do Plano Municipal e 
Estadual de Vacinação do Covid-19.A Secretária Ednyra informa que todos os detentos 
da cadeia pública realizaram o teste rápido do Covid-19 e o Swab, e todos os resultados 
foram negativos, comunica também que todos os idosos e os servidores do Asilo foram 
vacinados na primeira etapa da vacinação do Covid-19. Os conselheiros tecem 
observações sobre a campanha de vacina, dos atendimentos e pedidos médicos para 
fisioterapia, dentre outros, Diante de todos os assuntos pautados discutidos 
amplamente, aprovados e autorizados conforme manifestados na Resolução do 
Conselho Municipal de Saúde de nº 001/2021. Nada mais a constar, eu, Magali Soave 
de Oliveira, secretária executiva, e Mayara Oliveira Miranda Paludetto, realizaram a 
reunião em aplicativo Google Met e lavrará a presente ata, que será assinada por mim, 
pela presidente em exercício, Lucinéia Aparecida da Cruz. 
 
 

Andirá/PR, 02 de fevereiro de 2021. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 



Adendo – Relatório Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 

02/02/2021.  

Em debate entre as participantes ficou definido que como foi encaminhada a planilha da 

previsão orçamentária no grupo de whats app dos membros conselheiros, no mês de 

dezembro de 2020, constando a previsão orçamentária do Fundo Municipal de Saúde para 

o ano de 2021, Orçamento Municipal, no valor de R$72.157.493,15 (setenta e dois milhões, 

cento e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais quinze centavos); e 

Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde no valor de R$18.260.308,05 (dezoito 

milhões duzentos e sessenta mil trezentos e oito reais cinco centavos) um percentual de 

25,31% (vinte e cinco trinta e um por cento), previsto para aplicação da Rede de Atenção 

Primaria de Saúde Municipal- SUS- Sistema Único de Saúde, detalhados por dotações das 

respectivas ações, departamentos, origem dos recursos, despesas por categoria, que os 

conselheiros avaliassem a planilha através do grupo de whats app e dessem sugestões, e 

na reunião ordinária do mês de fevereiro de 2021, foi comunicado aos conselheiros que a 

previsão orçamentária encaminhada para analises, foi apreciada pela Câmara Municipal de 

Vereadores na data de 20/12/2020, aprovada sem ressalvas. 

 

Andirá/Pr, 03 de Março de 2021. 

 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde em exercício. 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 02/02/2021 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (02/02/2021), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, reunião de 

vídeo, transmissão Google Meet, do Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na 

reunião, iniciada as 16:11 horas, a presidente em exercício dá as boas vindas aos que 

estão acessados, segue aprovação da ata anterior, iniciando a apresentação da pauta, 

conforme a ordem, justificando-se o fato dos procedimentos da realização da reunião on 

line em decorrência da pandemia do Coronavirus, acessados os conselheiros Franciele, 

Lucinéia, Ana Flavia, Rafaela, Isabel, Rosangela, Ednyra, Mayara, Solange, Marilia e 

Magali. 

Informação de utilização de recursos de saldos remanescentes, do Programa IOAF 

– Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica, Plano de Aplicação para 

despesas correntes de custeio e despesas correntes de capital e investimento, onde 

a farmacêutica Thais narra como está sendo a utilização e aplicação dos recursos, 

que o município vem recebendo desde a implantação do programa,informando que  

o saldo remanescente está sendo programado para utilizar na construção da 

garagem da Farmácia Móvel. A farmacêutica explica que o projeto para a construção 

da garagem está sendo elaborado pelo engenheiro da Prefeitura e os técnicos da 

Vigilância Sanitária, e a 18ª Regional de Saúde. Explica que a Farmácia Móvel é 

parte integrante do Programa Melhor em Casa, os trabalhos obedecerão a um 

cronograma elaborado pela Secretaria da Saúde e fiscalizado pelo Conselho 

Regional de Farmácia, que avaliará o projeto e se aprovado emitirá a licença para 

funcionamento. A farmacêutica segue explicando que os recursos do Incentivo para 

a Assistência Farmacêutica é vedado para compra de medicamentos, e informa que 

a garagem será construída na entrada do portão lateral do Posto Central, anexa à 

sala do administrativo. Os conselheiros atentos fazem indagações sobre a 

distribuição e os locais que a Farmácia Móvel ficará durante os atendimentos nos 

bairros, o conselheiro Alexandre indaga se o paciente do bairro, mesmo com o 

atendimento móvel, pode se dirigir para a Farmácia Municipal, sendo esclarecido 

que sim, e os locais de atendimentos dos bairros serão nas unidades de saúde. No 

decorrer das informações, surgem questionamentos sobre os saldos, sendo 

esclarecido pelas gestoras, informando que todos os saldos serão transpostos de 

acordo com as orientações dos órgãos que regem o Fundo Municipal da Saúde, 

para a devida utilização no projeto da construção da Garagem para a Farmácia 

Móvel do Programa Melhor em casa. 

No quesito sobre referente ao credenciamento para contratação de médico 

psiquiatra, a Diretora Mayara informa que foi realizado o chamamento publico, 

credenciamento, para atendimento dos pacientes no CAPS-I- Centro de Atenção 

Psicossocial, e nesse mês de fevereiro os atendimentos médico retornaram após a 

formalização dos contratos. 

 



A Secretária Ednyra informa aos conselheiros da mudança do prédio, e equipe, da 
Unidade Sentinela, para atendimentos de pacientes de Covid-19, que funcionava na 
Unidade de Saúde do Jardim Santa Helena, para o prédio do Hospital Municipal, salas 
dependente ao lado do prédio do SAMU-192.As gestoras seguem explicando que o fato 
que levou a decisão para a mudança de prédio da unidade Sentinela, decorreu em 
virtude do aumento dos casos notificados, os pacientes chegavam para atendimento no 
Posto Santa Helena, atendimento diurno, e por conta do elevado número de pacientes 
para atendimento, deixavam a unidade,  procurando atendimento no Pronto Socorro, e 
esse fato estava congestionando o Pronto Socorro com pacientes suspeitos de Covid-
19, aumentando o perigo de contaminação dos demais pacientes em atendimentos , 
horário diurno, no Pronto Socorro.As gestoras discorrem informando que se reuniram 
com a Prefeita Ione, o Procurador Jurídico Municipal Doutor Murilo  e o Diretor 
Administrativo do Hospital, Diomar Mazzuti, para decidir os procedimentos 
administrativos e legais da mudança de  instalação da Unidade Sentinela para o 
Hospital, atendimento 24 (vinte e quatro)horas, aos pacientes positivos e ou notificados 
de Covid-19.A Diretora Mayara  fala que essa mudança foi por inspiração Divina, nesse 
dia o município teve um número crescente de positivos, casos de internamento  e 
transferências de pacientes positivos graves, e decidiram ir até a Unidade Santa Helena 
e o Hospital para acompanhar os atendimentos, auxiliando nos atendimentos e viram a 
a gravidade da situação, sendo necessário a reorganização da assistência aos 
pacientes de Covid-19.As gestoras informam que os recursos para essa assistência 
está sendo repassado pela Prefeitura, fonte recursos livres, informando que nesse ano 
ainda não ocorreram repasses pelo Ministério da Saúde para os municípios no combate 
a permanência da pandemia do Coronavirus-Covid 19.O Contrato Plantão Covid-19 
está sendo aditivado por mês, para as equipes dos plantões noturnos, feriados e fim de 
semana, e os atendimentos de segunda-feira a sexta-feira, diurno,  é mantido pela 
equipe de servidores da Secretaria da Saúde. Atentos na discussão da pauta, o 
conselheiro Alexandre indaga sobre os atendimentos dos pacientes do município da 
Barra do Jacaré, na Unidade Sentinela, referente aos contratos, sendo esclarecido que 
essa atribuição pertence aos conselheiros dos municípios vizinhos que celebrarem 
contratações com a Sociedade Hospitalar de Andirá. Os conselheiros tecem várias 
observações diante dos atendimentos aos pacientes de Covid-19, e sobre a 
reorganização da estrutura física do Hospital de Andirá para celebrar e manter contratos 
de prestação de serviços com os municípios da região. Continuando as discussões da 
pauta,as gestoras informam da celebração dos contratos com a Sociedade Hospitalar 
para o ano de 2021,Contrato de Nº 07/2021- Prestação de Serviços-Sociedade 
Hospitalar Beneficente de Andirá, Exames de Média e Alta Complexidade, no valor de 
R$171.126,00(cento e setenta e um mil, cento e vinte e seis reais), e . Contrato de nº 
001/2021,Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médico-
Hospitalares para atendimento de toda população Andiraense, na área da Saúde, no 
valor de R$3.410.647,60(Três milhões quatrocentos e dez mil seiscentos e quarenta e 
sete reais, sessenta centavos). 
A reunião prossegue, os conselheiros atentam na realização da Audiência Pública do 
Fundo Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2020, a ser realizada no dia 19 
de fevereiro, por meio eletrônico, on line, facebook da Prefeitura de Andirá, as 15:00 
horas.A Secretária Ednyra explica sobre o item da pauta, agendamento de exames de 
analises clinicas,laboratoriais, informando que os usuários da Rede Publica de Saúde, 
durante as consultas, pedem que os médicos dêem pedidos de  exames para check up, 
outros pacientes realizam vários exames e não buscam os resultados, outros querem 
repetir os exames a cada 06 meses, e assim sucessivamente.As gestoras prosseguem 



informando que estarão elaborando os atendimentos,agendamento e autorização  de 
exames de laboratório, observando as diretrizes da organização da Atenção Básica, no 
que diz respeito às competências da Secretaria Municipal da Saúde, a Linha Guia de 
Exames Laboratoriais, da Secretaria de Estado da Saúde, que norteia os atendimentos 
para procedimentos laboratoriais, as quais são contemplados Linha Guia Mãe 
Paranaense, Diabetes, Hipertenso,Saúde Mental, Saúde do Idoso, e Protocolo das 
Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos.Os conselheiros fazem observações sobre essa 
demanda, a conselheira Rafaela narra que se faz necessário esse cuidado diante da 
pandemia do Coronavirus, tendo em vista as dificuldades que vem se apresentando 
para os municípios na falta de  envio de repasses de recursos, sendo preciso que a 
gestão organize e priorize as demandas dos atendimentos laboratoriais.Nas discussões 
os conselheiros indagam os quesitos de fornecimentos de EPIS para as equipes, a 
Secretária Ednyra esclarece que são fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, 
como máscaras, protetores faciais, e aquisições por processos licitatórios da 
Secretaria.As gestoras discorrem explanando sobre o recebimento e o inicio da Vacina 
do Covid-19, a vacinação iniciou no dia 20 de janeiro, está obedecendo ao determinado 
pela Secretaria de Estado da Saúde e 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná 
informam, conforme foi acompanhado através dos meios de comunicação local, 
emissoras de Radio, o recebimento no dia 19 de janeiro de 2021 de 184 doses, e no dia 
24 de janeiro de 2021, 110 doses, totalizando 194 doses na primeira etapa da 
vacinação do Covid-19, abrangendo os profissionais de saúde. As gestoras informam, 
que estão aguardando o recebimento de vacinas para continuarem com a programação 
determinada pela SESA/PR, a conselheira Lucinéia indaga qual procedimento adotado 
para os servidores afastados vacinarem, as gestoras explicam que tem obedecer os 
critérios, e informam que a servidora Andreia Martins, afastada em decorrência de 
câncer, foi vacinada, conforme solicitação de seu médico, oncologista, para que a 
mesma seja liberada para retomar suas atividades, após a alta médica, e que todos os 
servidores serão vacinados, salvo os que se recusarem, e a Diretora Mayara acrescenta 
ainda que a vacinação do Covid-19 acompanha  as diretrizes do Plano Municipal e 
Estadual de Vacinação do Covid-19.A Secretária Ednyra informa que todos os detentos 
da cadeia pública realizaram o teste rápido do Covid-19 e o Swab, e todos os resultados 
foram negativos, comunica também que todos os idosos e os servidores do Asilo foram 
vacinados na primeira etapa da vacinação do Covid-19. Os conselheiros tecem 
observações sobre a campanha de vacina, dos atendimentos e pedidos médicos para 
fisioterapia, dentre outros, Diante de todos os assuntos pautados discutidos 
amplamente, aprovados e autorizados conforme manifestados na Resolução do 
Conselho Municipal de Saúde de nº 001/2021. Nada mais a constar, eu, Magali Soave 
de Oliveira, secretária executiva, e Mayara Oliveira Miranda Paludetto, realizaram a 
reunião em aplicativo Google Met e lavrará a presente ata, que será assinada por mim, 
pela presidente em exercício, Lucinéia Aparecida da Cruz. 

Andirá/PR, 02 de fevereiro de 2021. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 02/03/2021 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um (02/03/2021), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, reunião, 

transmissão Google Meet, do Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, 

iniciada as 16:00 horas, a presidente dá as boas vindas, ministra a oração do Pai Nosso, 

segue com aprovação da ata anterior, iniciando a apresentação da pauta, conforme a 

ordem, faz-se os esclarecimentos do motivo da reunião on line,decorrente da pandemia do 

Coronavirus.A reunião discorre, sendo informado pela equipe técnica da secretaria dos 

procedimentos referente ao RAG- Relatório Anual de Gestão - Parecer do Conselho 

Municipal de Saúde-2020, explanando que o instrumento de gestão RAG-2020 foi 

confeccionado no modulo físico, e será anexado na ferramenta DigiSUS- Módulo de 

Planejamento do Ministério da Saúde, e em obediência ao Tribunal de Contas do Estado, 

Instrução Normativa de nº 157/2021- de 19/02/2021,dispondo sobres os prazos aplicáveis da 

prestação de contas para os municípios, o prazo para avaliação e encaminhamento desses 

instrumentos, mesmo em situação de epidemia do Coronavirus – Covid-19, o prazo 

permanece até o dia 31 de março de 2021 para encaminhamento ao Tribunal de Contas. 

Consoante ao instrumento de Gestão, a PAS- Programação Anual de Saúde 2022, conforme 

pautado, o instrumento está em confecção pela equipe técnica da secretaria  e após as 

reuniões da Regional de Saúde para validar as pactuações, ocorrerá a validação e passará 

para o Conselho apreciar as ações pactuadas, metas e diretrizes,conforme recomendado 

pelos órgãos gestores do Sistema Único de Saúde.A reunião discorre a Secretária da Saúde 

Ednyra discute a questão do Oficio Circular GEPATRIA/SAP, nº 05/2021, Recomendação 

Administrativa de nº01/2021 norteando os municípios na prevenção de irregularidades na 

aquisição de medicamentos, compras através de processos licitatórios, narrando que a 

recomendação administrativa foi encaminhada no email dos conselheiros para ciência e 

acompanhamento. A reunião prossegue, sendo informado pela gestora da necessidade de 

contratação de serviço de exames de tomografias, decorrente do aumento expressivo de 

casos notificados e da situação pandêmica do Coronavirus, a gestora detalha que o projeto 

inclui serviço de exames com o fornecimento de equipamento apto para realizar até 

120(cento e vinte) exames por mês, manutenção do equipamento, técnico responsável para 

realização do exame, emissão dos resultados, laudos e imagens dos exames, ficando os 

serviços disponíveis 24(vinte e quatro) horas por dia durante os dias da semana (plantão 

diário),informando o custo mensal de R$18.000,00(dezoito mil reais), custo total de 

R$54.000,00(cinqüenta e quatro mil reais), estimado para 03(três)meses, podendo ser 

prorrogado.A Secretária Ednyra prossegue informando aos conselheiros, que em reunião na 

sede da Regional do SAMU-192, com a equipe administrativa e da Regional de Saúde, no 

dia 26 de fevereiro, na cidade de Cornélio Procópio, houve interesse por parte da Regional 

de Saúde em visitar o Hospital de Andirá, em decorrência da situação emergencial do Covid-

19 na região, para analises da viabilidade do Hospital Municipal estar sendo habilitado na 

terceira fase do Covid-19, projeto da Secretaria de Estado no enfrentamento da pandemia, 

onde habilita hospitais com estrutura física adequada para leitos clínicos para pacientes com 

Covid-19. A gestora informa que a visita foi informal, e que decorrente do valor que o 

Ministério da Saúde paga para esses atendimentos, em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) 



o leito por paciente, sendo que nesse momento é inviável o município assumir essas 

despesas, narra que nesse ano ainda não houve repasses do Ministério da Saúde para 

auxiliar no enfrentamento da pandemia, e o município está mantendo todas as despesas no 

combate ao Covid-19 com recursos da fonte livre. Os conselheiros expõem suas colocações 

mediante os assuntos, surgem questionamentos sobre a possibilidade da compra de vacina 

para o Covid-19, a Enfermeira Mayara comunica que a Prefeitura juntamente com a 

Secretaria da Saúde fez a adesão no Consórcio Publico dos municípios do Paraná, para 

compras de vacina, com recursos próprios da prefeitura, o qual será submetido para a 

Câmara de Vereadores, para transformar em contrato. A Enfermeira Mayara informa que o 

Supremo Tribunal Federal adiantou que caso o Ministério da Saúde não cumpra o protocolo 

do Plano Nacional de Vacinação do Covid-19, os municípios serão autorizados para comprar 

as vacinas. No decorrer do tema vacina, a conselheira Rafaela indaga a questão que alguns 

municípios da região vacinaram os profissionais de saúde da rede privada, a Enfermeira 

Mayara explica como se dá o recebimento e as quantidades de vacinas enviadas para o 

município, e narra que já tem municípios respondendo sobre a utilização indevida das 

vacinas para o Ministério Publico, acrescenta que a vacinação do Covid-19 acompanha as 

diretrizes do Plano Federal, Estadual e Municipal de Vacinação do Covid-19, as gestoras 

informam que na próxima semana inicia a faixa etária de 80 a 85 anos. A reunião prossegue, 

os conselheiros discorrem sobre vários assuntos, a secretária executiva comunica o adendo 

na ata da reunião anterior, a conselheira Lucinéia cita que quando tiver visita no Hospital 

comunicar o conselho para acompanhar, nesse quesito fica programada uma visita no 

hospital, que será agendado e publicado no grupo de whatsapp. Findando os assuntos 

pautados, a transmissão on line, e os pareceres dos assuntos pautados, manifestados na 

Resolução do Conselho Municipal de Saúde de nº03/2021, de 02 de março de 2021, com 

observação na colocação da presidente na Prestação de Contas - Audiência Pública do 

Terceiro Quadrimestre de 2020, atentando nos procedimentos da apresentação dos 

relatórios quadrimestrais para o Conselho Municipal de Saúde, e a equipe técnica informa 

que estará criteriosa no solicitado, e que os instrumentos de gestão, físicos, estão a 

disposição para consultas e publicados no Portal de Transparência. Nada mais a constar, 

eu, Magali Soave de Oliveira, secretária executiva lavrou a presente ata, que será assinada 

por mim e a presidente. Andirá/PR, em 02 de março de 2021. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

 


