
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 03/03/2020 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte (03/03/2020), às dezessete horas e 

quinze minutos, 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 faz a oração de abertura, Pai Nosso, ministrada por ela e 

passa a leitura da ata anterior para votação, sendo aprovada como lida. Seguem os 

assuntos pautados para essa reunião, conforme a ordem do dia. 1) Informação da 

Habilitação do Programa Melhor em Casa-Ministério da Saúde. 2) Avaliação do RAG- 

Relatório Anual de Gestão 2019.A reunião prossegue iniciando a pauta , comunicando do 

andamento dos procedimentos para contratação dos profissionais que irão compor a 

equipe do Programa Melhor em Casa, sendo informado que no quesito do médico clinico 

geral, a contratação é do processo de edital de chamamento publico, para credenciamento 

de médico clinico geral, que se encontra disponível no setor de licitação da Prefeitura 

Municipal.Discorrendo,os conselheiros discutem sobre a avaliação do Relatório Anual de 

Gestão de 2019, ficando acordado que será apresentado em reunião extraordinária desse 

mês, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde o mês de março para avaliação do 

RAG-2019, e o DIGiSUS, sendo informado  que esse instrumento de gestão também 

migrou para o DIGiSUS-MS. Os conselheiros discorrem discutindo sobre os atendimentos 

de agendamento de exames especializados e de laboratório de analises clinicas, sobre a 

necessidade de organizar esses atendimentos no quesito de usuários que solicitam o 

pedido de exame para o médico, realiza o mesmo, e não vem retirar o resultado, para ser 

apresentado para o médico, discorrem narrando vários casos desses atendimentos, onde o 

próprio usuário volta na unidade de saúde e solicita que o médico repita o pedido.Narram 

casos de pacientes que foram encaminhados para atendimentos especializados, a 

Secretária de Saúde agenda o atendimento, o paciente não vai e não comunica o setor 

para repassar a vaga adiante, discutindo os conselheiros que essas questões precisam ser 

reorganizadas , para beneficiar os usuários que estão na fila de espera.No decorrer da 

reunião, a médica Maria Carolina se apresenta aos conselheiros, e aproveita para fazer 

esclarecimento a respeito da demanda de pacientes para exames e atendimentos de 

especialidades, e são apresentadas várias sugestões para essas questões, decidindo os 

conselheiros que estarão estudando uma forma de auxiliar a secretaria da saúde a orientar 

os pacientes sobre a obedecerem os critérios médicos para aviarem pedidos de exames de 

laboratório. Encerramos a reunião com os devidos esclarecimentos e nada mais a constar, 

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

por mim, pela vice-presidente demais conselheiros conforme o livro de presença. 

Andirá/PR, em 03 de março de 2020. 

Solange de Fátima da Costa Barboza/Vice-Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde. 

Magali Soave de Oliveira/Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 


