
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 08/09/2020. 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte (08/09/2020), 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 

varanda anexa à sala de reuniões do conselho, da Secretaria Municipal da Saúde. 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 a ata da reunião anterior foi enviada 

antecipadamente por aplicativo de celular, recebendo a aprovação devida. Inicia discussão 

conforme a pauta. 1)Informação do Plano de Aplicação do Programa Qualifar- SUS. 2) 

Informação da utilização dos recursos, saldo remanescente do Programa APSUS. 3)Agenda 

para realização Audiência Publica do 2º(segundo) quadrimestre de 2020.4)Avaliação da 

atualização do Plano de Contingência para Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika.A 

reunião discorre com a equipe técnica da Secretaria da Saúde  narrando sobre o Projeto 

Qualifar - SUS, habilitado pelo Ministério da Saúde, plano de aplicação do incentivo financeiro 

recebido, para aplicação de investimento. Os conselheiros avaliam o descrito do plano do 

programa Qualifar - SUS, onde consta detalhadamente os itens a serem adquiridos, 

investimento e custeio, sendo explicado que a utilização dos recursos obedecem aos 

procedimentos administrativos de licitação, informado que os recursos não podem ser 

utilizados para compra de medicamentos.Discorrendo, os conselheiros discutem sobre a 

utilização dos saldo remanescente, Incentivo Financeiro de Capital, 1º(primeiro) Lote da 

Resolução SESA DE nº 604/2015,para aquisição de equipamentos, do Programa de 

Qualificação da Atenção Primaria à Saúde, avaliam a relação dos equipamentos adquiridos, 

são informados do monitoramento realizado pela Regional de Saúde no acompanhamento da 

utilização desses recursos, e conforme os conselheiros são informados nas reuniões anteriores 

dessas aquisições, o saldo remanescente foi aplicado no mês de agosto, aguardando a 

entrega dos equipamentos adquiridos, planejados para a unidade de saúde da Vila 

Americana,que passou por reforma e ampliação. A reunião discorre, os conselheiros avaliam 

também o Plano de Contingência para Epidemias de Dengue, constando o planejamento das 

ações no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika 

Virus, discutem sobre o planejamento das ações do plano, a equipe técnica da Secretaria da 

Saúde informa que no quesito das aquisições, se faz necessário estar detalhado e esmiuçado 

os valores financeiros dos insumos a serem adquiridos para as ações no combate ao mosquito 

transmissor da Dengue. Os conselheiros atentos, tecem comentários sobre  apresentação dos 



planos apresentados, prosseguindo a pauta, agendam a realização da Audiência Publica do 

2º(segundo) quadrimestre do ano de 2020, meses de maio, junho, julho, agosto, para o dia 29 

de setembro, e decorrente da pandemia do Coronavirus-Covid-19, será realizada por face 

book. Prossegue as discussões , os conselheiros avaliam o Boletim Informativo da Dengue, 

apontando os dos índices por localidades e índices predial, das ações realizadas pelas equipes 

das Vigilâncias em Saúde e Rede de Atenção Primaria Municipal. A reunião segue, a Diretora 

Mayara comunica do recebimento de recurso oriundo do Ministério da Saúde, Portaria de nº 

1.857 de 28/07/2020, no valor de R$ 53.246,00 (Cinqüenta e três mil duzentos e quarenta e 

seis reais), para ações de enfretamento do COVID-19, para rede de ensino publico, o município 

está programando a utilização do recurso, elaborando os procedimentos de compra através de 

processo licitatório, discutiram dos itens previsto para compra, máscaras de tecido e frasco de 

álcool gel, para utilização individual a ser distribuídos para os alunos da rede de ensino 

municipal. Discorrendo, os conselheiros discutem sobre os trabalhos do conselho realizados no 

corrente ano, consoante a regularização de membros para o futuro biênio de 2021 a 2022, e a 

conselheira Solange de Fátima da Costa Barboza deixa a vice-presidência do conselho para 

concorrer ao pleito eleitoral como vereadora nas eleições municipais, retornando após findar a 

disputa eleitoral. Diante da pauta amplamente discutida, aprovados conforme manifestados na 

Resolução do Conselho Municipal de Saúde de nº 008/2020. Findando a reunião, os 

conselheiros recebem informações referentes à regularização da captação de água para 

abastecimento residencial das Vilas Rurais Recanto Feliz e Alphaville estão em andamento, 

conforme reunião realizada com os moradores e o SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto, tendo participação do Conselho de Saúde, decorrente do apontamento das 

analises realizadas pela Vigilância em Saúde- Sanitária, constatando a necessidade da 

regularização desse abastecimento com tratamento adequado para os residentes nas Vilas 

Rurais. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de Oliveira, secretária executiva, lavrou a 

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

presença.Andirá/Pr, 08 de setembro de 2020. 
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