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reuniram-se na sala da Secretâria Municipal de

Coordenadora de Ater.Íçâo Primária Thalita
relatório dos procedimentos dos meses de

PROCEqINIENTOS _!i

mil e quatrocentos e trinta e dois); B) Aco

e três); D)Cadastro e atualEaçáo 1.6'18 (Um

Controle ambiental vetorial 177 (cento e s

Egresso de internaçáo 48 (quarenta e oito);
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43 estáo detâlhadas no reratório contábil por lóco. i entregue uma cópia parâ

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do a o de dois mil e vinte e dois
e,.localizada na Rua São

prestação de contas do RDQA (Relatório Detalha

do ultimo quadrimestre do ano de dois mil
do Quadrimestre Anterior)
vinte um. lnicialmente a

etta Muller apresentou o
ro, Outubro, Novembro

e Dezembro sendo assim apresentadosi fIPB ED[ÍvlENT

DE ENFERMAGENTA) Consultas medicas 8.378 ( mil, trezentos e setenta e

oito); B) Procedimentos de pré consulta 9.337 (n mil trezenos e trint e sete);

); D) Curativo especial 35

Joao Batista, Centrô dg Nova LaÍanjeiras os
ft,4unicipal de saúde parii reuniáo ordlnária. O ass

C) Curativo simples 33í (Trezentos e trinta e u

(trinta e cinco); E) Aferição de glicemia capilar 333
Administração de Medicamehtos 2.915 (dois mil

quatrocentos e quarenta e um C)Busca Ativa 1.24

12.940 (Dose mil e novecentos e quarenta); l) Vis
e sêssenta e novê) J)Outros motivos4.336 (quat

cônsêlheiros do Conselho
nto bertinentê da pauta é a

rezentos e trinta e três); F)

novecentos e quinzê); G)

rápido HlV, Hepatite C e

Íeais e quinze centavos):
quinhêntos e quarenta e

Pequenas Cirurgias 45 (Quarenta e cinco) H) T
sífilis 45 (Quarenta e cinco). 2LPROCEDIMEN E SAÚDE BUCAL A)
Consultas '1.254 (mil duzentos e cinquenta e q tro): B) Procedimentos de

e seis); C) Creme DentatOdontologia 3.726 (Tres mil e setecentos e vi

Distribuidos 21 (vinte e um), e D) Escovas distrib ídas 24 (vinte e quatro).3)

ATENDIMENTO NASF A) Avaliação diagnosti 3i (três); B) Prescriçáo
/ terapêutico 3 (três). 4)TêrâpêrIica 3 (Íês) e C) Procedimento clini
ÁRIos DE SAÚDE E

AGENTES DE ENDEMI.§ A) Visitas dorniciliares lizadas 16.432 (dezesseis
haÍ ento 5.441 (Cinco mil
(mil e duzentos e quarenta

I seiscentos e dezoito); E)

atividade Coletiva, campanha de vacina 1.049 (
e sete); F) Convite para

le quarenta e nove); G)
rientação para prevençâo
périódica 669 (seiscentos
mil e trezenlos e trinta e

sêis); H) Náo Informad,)s 1.111 (l\4il e cento e ). Em seguida a mesma
apresêntou o Relatório §ontábil do ano de 202í ( aneiro a Dezembro) ficando

DERAL: 2.880.285,63 (Doisassim definido; BECEIA§ A)Repasse do SUS F

milhões e oitocentos e citenta rnil, Cuzentos e oi e cinco reâis e sêssenta e

três centavos); B) Rêpasse do SUS ESTADUAL:
mil reais qurnhentos e quarenta e nove reais e

1.549,12 (Quinhentos ê um
(i centavos) Receitas de

recursos Próprios(Fontes 000, 003, 303 e 304)

cento ê sêssenta e um n'ril duzenti)s e ortenta e l'l
totalizando unr valor de 9.543,123,90 (Novê milh

6.161.289,15 (Seis milhóes

três rnil cento e vÍnte e três rêais e noventa cen avos); as demais despesas
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cada conselheiro para ser anàlisados todos os dados. Após toda a

apresêntagáo e explan?ção a todos os Consel ros,oRDQA3(Relatório
âos meses de sêtembro,
O, onde sêrá publicâdo em

segue assinada por mim

e demais

Detalhado do Quadrimbstre Anterior referentê

outubro, novembro ê dezembro segue APROVA

diário oficial a resolução.Nada mais havendo essa
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Ar A - Oorl2021,

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala dê

reuniões da Secretaria Municipal de Saúde os membros do Conselho Municipal de Saúde para

uma reunião extraordinária com a seguinte pauta: Atualização dos novos representantes do

Conselho e apresentação do Plano de Ação de Vacinação Contra a COVID-19 e assuntos gerais.

O presidente Francisco Fernandes iniciou a reunião dando as boas vÍndas a todos e passou a

palavra para a Coordenadora da Atenção Primária Juliana Lima Valério, a mesma apresentou a

todos detalhadamente o plano de ação supracitado. Após a apresentação do mesmo as

dúvidas foram sanadas e então foi aberta a votação, sendo o PIano de Ação aprovado. A

secretária de Saúde luceli Balbinoti comunicou ao Conselho o recel.rimento de uma ambulância

de suporte avançado, no qual este Conselho aprovou a forma de aquisição no ano de dois mil e

vinte. Por fim, o presidente Francisco expôs ao Conselho a necessidade da atualizaçâo dos

representantes do Conselho (titulares e suplentes), ficando assim definido que a coordenadora

da atenção básica passará a ser a secretáriê do Conselho, e que a mesma encarninhará às

entidades a indicação dos novos representantes. Nada mais havendo a ser tratadc, encerro

esta ata que segue assinada por nliÍn Juliana que a iavrei e pelos detnais conselheiros

presentês. .loinw lhtxo ío+s.oa qoPoel 
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ATA Ne002/2021

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala de

reunião da secretaria municipal de saúde os membros do Conselho Municipal de Saúde para

reunião ordinária tendo como pauta o relatório de procedimentos referente ao terceiro

quadrimestre. A reunião teve inicio com a fala da secretária de saúde apresentando os dados

do relatório de procedimentos e o relatório de contabilidade o qual apresentou somatório de

receita de nove milhões cento e trinta e sete mil, duzentos e oitenta quatro reais e noventa

centavos. As despesas somaram nove milhões, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e um

reais e cinquenta e oito centavos. Foi apresentado também e discutido o relatório da situação

orçamentária de janeiro a dezembro de dois mil e vinte qual teve um percentual de receita de

L6,29'/". Após a apresentação os relatórios foram colocados em votação sendo aprovados por
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Ata 00312022

Aos dias vinte e nove do mês de abril do ano dois mil e vinte e Joüa

reuniram-sê nâ sala de reuniões do TFD (TI nto fora de Domicilio),

Laranjeiras, em reuniãolocalizado na Rua Sâo João Batista, cênlro de N

ordinária, os conselheiros do Conselho Mun pal dê Saúde de Nova

Laranjeiras, e âssim disculr os âssuntos penjn tes da paula. O primêirô

âssunto da pauta é a questão do remanejame de alguns vêículos pâra â

Secretaria de administraÇão, sendo eles: 1) ETH HBX1.3 LMT 2016/2017 -
Írola 124 - Placa BBCs119 - Renavan/Chass 1108363811 - patrimônio

RG9095 - Renavan/Chassi10875: 2) Fiorino 200912010 - Frota 52 - Placa

14229255-A - Patrimôniô 5182; 3) Sienâ A . 1.4 2117l2o1a - Pleca

BBW9J03 - Renavan/Chassi 3348911 - io 11553; 4) UNO FIRE 1.0

201712O1A - Placa BBR1837 - Renavan/Chassi '14 - Patrimônio 1'1525;5)

UNO FIRE 1.0 241712018 - Placa BBR1797 - Renavan/Chassi 187736 -
Patrimônio 11528; 4) UNO FIRE 1.0 2017 '18 - Plâcâ BBRI798 -
Renavân/Chassi'19261- Patrimônio 11523; após a aprêsentação de todos os

veículos, partjmos para a votação do Conselho, unanimidade de votos, foi

úde para a Secretaria deâpÍovados por todos a doação dos veÍculos da

Administração que destinará as Secretarias do nicípio que necessiiem de

frotâ. O próximo assunto da pauta é a a o pleito de incentivo

ÍinanceiÍo para aquisição de um veiculo VAN pa transporte de pacientes, do

acordo com a Rêsolução da SESA numero de 31 de lMarço de 2022,

onde o Município dê Nova Laranjêires foi con ado com um valor de

170.000,00 (cento e setenta mil reais) conforme

seus descritivos. Após explanação e lêitura das

esolução SESA 769/2021 e

soluçóes segue aprovado o

incentivo financeiro acima men cionado. Sem mais sa ata segue assinada por

mim e demai
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Ata 003/2021 - CMS

Aos dias trinta de março do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se os conselheiros

do Conselho Municipal de saúde para reunião ordinária, na sala da Secretaria

Municipal de Saúde, localizada na Rua São Joao Batista, Centro de Nova Laranjeiras. O

primeiro assunto da pauta é a aprovação da RAG (Relatório Anual de Gestão) referente
ao ano de 2020. O relatório foi apresentado pela Secretaria Thalita Onetta e todas as

paginas foram explanadas e foi feita a apresentação dos valores utilizados em 2020.

Vale destacar os valores gastos apresentados: * RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE

LIVRE 15,67% (363.031,67 trezentos e sessenta e três mil e trinta e um reais e sessenta

e sete centavos); *

(4.108.486,30 Quatro milhões, cento e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e

trinta centavos); *

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 14.079.1.74,02 Quatro milhões, setenta e nove

mil, cento e quatorze reais e dois centavos); l
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (822.412,98 Oitocentos e

vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos); *

OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE (496,52 Quatrocentos e noventa seis reais e

cinquenta e dois centavos) TOTAL DE RECEBIDOS (9.373.601,58 Nove Milhões,

trezentos e setenta e três mil, seiscentos e um reais e cinquenta e oito centavos). Após

todos os valores explanados a RAG (Relatório Anual de Gestão) 2020 o relatório segue

APROVADO UNANIMAMENTE. Por fim o segundo assunto da pauta é a aprovação da

PAS 2021 (Programação Anual de Saúde) que contem treze diÍetrizes, sendo elas: 1)

Atenção Primaria; 2) Saúde da Mulher e da Criança; 3) Saúde do Homem e do

adolescente;4) Saúde do ldoso e da Pessoa com Deficiência;5) Promoção da Atenção

a Saúde Mental, álcool e outras drogas; 6) Promoção da Atenção a Saúde Bucal;7)

Assistência Farmacêutica; 8) Vigilância em Saúde; 9) Media e Alta Complexidade;

10)Estruturação da Rede FÍsica; 11) Gestão; L2) Controle Social e 13) COVID. Após a

leitura de todas as metas e ações para o ano de 2027, a PAS (Programação Anual de
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Saúde) 2021 foi APROVADA por todos os membros do conselho. Sem mais, essa ata

segue assinada por mim e demais.
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34 cinquêntâ ê quatro mil quatrocentos e setenta

Aos diâs vinte e setê dia do mês de maio do ano dois mil e vintê ê dois, as

dez horàs da manhã reuniram-se os Conselhei do Conselho Municipal de

da Secretaria Mu nicipal de

João Batista, centro nêssê

Saúde para reunião o.dinária, na sala de reuniõ

Saúde de Nova Laranjeiras, locâlizâda na Rua S

Município, para discutir os assunlos da pauta, sen €stês, âpmveção dâ PAS

2022 (Ptogramaçáo Anual de Saúde), e ap da RDQA (Relatório

detalhado do Quadrimeste AnteÍior) referente ao imeiÍo quadrimestre do ano

de 2022, dos meses de Janeiro, Fevereiro, e Abril. lnicialmente a

Thalita Onetta Muller,Coordenadora de Atenção Primaria em Saú

apresentou o relâtório de procedimentos do 1o RDOA, sendo assim

Consultas Medicas 4.040 (quabo mil e quarenta b) Procedimenios de PÍe-

; c) Curativo Simples 79; d)consulta 7.422 (Sete mil quatrooentos e vinte e do

cu rativo especial 32i d) AÍeriçáo de Glicêmia Capi r 310i e) Administraçáo de

testê Épido HlV, Sifilis eMêdicametos 1.7'19; f) Pequenas cirurgias 24; g

Hepatite C.2) PROCEDII\,4ENTOS DE SAUDE

(S€iscenios e trinta); b) Procedimentos de

BUCAL a) Consultas 630

tologia 749 (Setecentos e

quarenla e nove) c) Creme dental dlstribu 58 (cinquenta e oito)l

Distribu ição de Escova den tal 59 (Clnqu enta e n ). 3) ATENDIEMNTO NASF

ção Terapêutica I (oito); c)a) AvaliaÇão diêgnostica 16 (dezesseis): b) P

PÍocêdimentos clinico/terapêutico 7 (setê)i 4IP II\,4ENTOS DO AGENTE

coMUNtTÁRtO DE SAÚDE a) Visitas Domicili rêâlizadâs 13.153 (treze

mil cento cinquenta e três); b)Acompanhamento

novênta e quatro); c) Busca ativa 1.088 (um mil e

.294 (quatro mil duzenlos e

itentâ ê oito);d)Cadastro e

atualização 919 (Novecentos e dezenove) e) Con ite para atlvldade coletiva,

Egresso dê inbmação 58

.471 (dez mil quatrocêntos

gampanha oe vacina 506 (quinhontos e seis); d

de 2022, nesse quesito: AS RECEITAS: A) Recei

s e cinquênta e sete). Em

contábll de Janeiro a Abril

de Repasse Fêdera! SUS

801.380,79 (Oitocentos e um mil t ezentos e ta reais e seienl,a e nove

cêntavos); B) Receiia dê Rêpasse Estadual SU 354.471,8ô (frezentos e

um reais e oitênta e seis

(cinquenta e oito); ê) Orientaçâo para prevenção'1

e setenta e um); f) visitas perjódicas 757 (sêtecen

segu ida a Secretaria de saú de apresentou o relatóri
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centavos); c) Receiias de recursos próprios

2.A$,444,92 (Dois milhões seiscentos e trinta

quarenta e quatro e noventa e dois centavos).

onte 000, 303 e 304)

tÉs mil quatrocentos ê

as despesa do primeiro

quadrimestre no valor 3.557.868,44 (três milhões inhentos e cinquenh e sete

quatro centavos), sendo omil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta

percentual dê rêcêitas de impostos em 15,82%. a explanação dos fatos o

RQDA 1o quadrimestre segue aprovado por todos Na sequencia abrimos no

e), após leitura dos itens asistema a PAS 2022 (Programação Anual de Saú

PAS foi aprovadajelos pÍesentes.
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1 Ata 004/2021* CMS

2 Aos dias trinta de Abril do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se na sala da

3 Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua São loao Batista, Centro de Nova

4 Laranjeiras os conselheiros do Conselho Municipal de saúde para reunião ordinária. O

5 assunto da pauta é a aprovação da Pactuacão Interfederativa para o ano de Dois mil e

6 vrnte e um, onde segue explanados por tópico os lndicadores Pactuados para o ano

7 referido. 1) Mortalidade Prematura de trinta a sessenta e nove anos pelo conjunto de

I doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas -
9 meta 15; 2)Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados - 100%; 3)

10 Proporção de registro de óbitos com causa básjca definida - 7O0%;4) Proporção de

11 vacinas - 95%; 5) Notificação Compulsória lmediata encerradas no prazo de 60 dias -
72 70O'/.;6\ Cura dos casos novos de Hanseniase - 7OO%;7\ não se aplica mais; 8)Numero
13 de casos de crianças abaixo de um ano com sífilis -0; 9) Numero de crianças abaixo de

t4 cinco anos com Aids - 0; 10) não se aplica mais; 11) exames citopatológicos em

15 mulheres entre 25 e 69 anos - 0,50; 12)Mamografia em mulheres de 50 a 69 anos -
16 0,5; 13) proporção de parto normal pelo SUS - 50%; 14) Gravidez na adolescência de

t7 10 a 19 anos - 25Ya; 15) taxa de mortalidade infantil - 3; 16) Numero de óbitos

18 maternos em determinado perÍodo e local de residência - O; t7) cobertura

19 populacional estimada pelas equipes da atenção básica - L00%; 1,8\ Cobertura de

20 acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família - 9O%; 19\

27 Cobertura de saúde bucal - 7OO%;20) excluído da Pactuação; 21) não se aplica mais;

22 22) excluÍdo da Pactuação e 23) Proporção de preenchimento do campo ocupação nas

23 notificações de agravos relacionados ao trabalho - 100%. Após apresentados os itens a

24 Pactuação lnterfederativa a mesma foi APROVADA unanimidade de votos. Nada mais

25 havendo, essa ata segue assinada por mim e demais.
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Ata 005/2022 - CMS

Aos dias vinte e oito do mês de Junho do ano dê s mil e vinte e dois, as quinze

horas da tarde reuniram-se os Conselheiros do o Municipal de saúde

para reuniáo ordináÍia, na sala dê reunióes da

localizada na Rua Sáo Joâo Batista, número 21

retâriâ Municipal dê Saúde

centro de Nova Lârânjeiras,

para discutir o assunto dâ pauta. Quem o assunto da pauta foi a

coordenadora de Atençáo Primaria em saúde e bém secretária exêcutiva do

entáo da Resolução SESAConsêlho de saúde Thâlita Onetta Muller, se

N'46312022 que habilita os municÍpios a adesáo aos Prggramas

Estretégicos da Secretaria do Estado da Sa - Qualificação da AtenÇão

Primária, visando o lncentivo financeiro de para o transporte

sanitário, para o exercício 2022, resumindo o Mu

contêmplado com um velculo MICRO-ÔNIBUS

(trezentos e vinte mil reais), após a leituÍa

mencionada, todos os membros do Conselho de

icípio de Nova Laranjeiras foi

no valor de R$ 320.000,00

e toda a Íesolução acima

de aprovaram o incentivo,

que segue em forma de Resoluçáo Municipal a ROVAÇÃO da mesma. Sem

mais assa ata segue assinada por mim e demais.
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Ata 005/2021 - CMS
Aos vinte e oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-
se na sala de reuniÕes da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua
São Joao Batista, Centro de Nova Laranjeiras os conselheiros do Conselho
Municipal de saúde para debater os assuntos da pauta. O primeiro assunto da
pauta é a apresentação do Decreto Municipal Número 175 de 19 de Maio de

2021 , que designa a composição de uma comissão para a elaboração do Plano
Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025, essa foi pensada pela
secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Administração Municipal para
formular um documento de qualidade que possa ser aplicado dentro de nossa
realidade para os próximos quatro anos, essa comissão é composta por
membros que são func-ionários, são formados nas áreas afins e possuem
conhecimento técnico em saúde. O próximo assunto da pauta é a leitura do
Oficio Circular n"12/2021 - SE/CES/PR que trata de uma Nota Orientava, que
dispÕe das Conferencia Municipais de saúde previstas para esse ano. Onde a
orientação é que sela feita a Conferencia por meio vrrtual e que o Conselho
delibere sobre a prorrogação do efetivo de conselheiros da saúde. Após leitura
e debate ficou acordado que iremos aguardar por novas orientações da
Regional de Saúde e deliberaremos nas próximas reuniões. Nada mais
havendo essa ata segue assinada por mim e demais.
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Ata 006/2022

Aos dias vintê ê novê do mês de Jlllho do ano

reuniram-se na sala de reuniÕes do TFD (Tra

dê dois mil e vinte e dois,

mento fora de Domicilio),

localizado na Rua Sáo João Batista, centro de a Laranjeiras, em reunião

ordinária, os conselheiros do Conselho Muni pal de Saúde dê Nova

Laranjeiras, e assim discutir os assuntos pertin da pauta. O primeiro

assunto dã pauta é a informaçáo sobre o ofici que será encaminhado ao

Ministério da saúde para aumento de cobeÍtu de 03 (ACSS - Agente

Comunitário de Saúde) atualmente nosso teto é d 31 ACS e contamos apenas

com 28 profissiônâis credenciados, o próximo nto que segue é a questão

do Íemanejamento de alguns veículos para a retaria de administraçáo,

201512016 - FÍola 117 - Placa BAK1813 - avan/Chassi 1080025674 -
Patrimônio 10537; 3) UNO FIRE 1.0 2017

Renavan/Chassi 20610 - Patrimônia 1'1524;4)

Placa BBR17B7 - Renavan/Chassi 15748

sendo eles: 1) FORD TRANSIT VAN - Írota

Renavan/Chassi 0059403628-3 * paíimônio 93

apresentação de todos os veiculos, partimos para

unanimidade de votos, foi aprovados por todos a d

para a Secretaria de Administraçáo que destinará

94 - Placa AxT 3730 -
1; 2) FIAT DUCATO VAN

18 - Placa BBR1793 -
NO FIRE 1.0 201712018 -
Patrimônio 11521; após

votação do Conselho, com

çáo dos veículos da saúde

as Secretarias do Município

que necessitem de frota. Após explanaçáo e ra das resoluções segue

aprovado o incentivo financeiro acima mencio Sem mais essa ata segue

assinada por mim ey'pmais.
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23 Visitas domiciliares realizadas 3.820 (Três mil oitocentos e vinte); B)

24 Acompanhamento 4.615 (Quatro mil seiscentos e quinze) C)Busca Ativa 574
2s (Quinhentos e setenta e quatro); D)Cadastro e atualização 1.558 (Um mil

26 quinhentos e cinquenta e oito); E) Controle ambiental vetorial 241 (Duzentos e
27 quarenta e um); F) Convite para atividade Coletiva, campanha de vacina 382

2s (Trezentos e oitenta e dois); G) Egresso de internação 41 (quarenta e um);
29 H)Orientação para prevenção 11.995 (Onze mil novecentos e noventa e cinco);
3c l) Visita periódica I 052 (Mil e cinquenta e duas) J)Outros motivos 2.605 (Duas

31 mil seiscentos e cinco); H) Não lnformados 775 (Setecentos e setenta e cinco).

32 Em seguida o Senhor Contador da PreÍeiiura Gerson Silva apresentou o
33 Relatório Contábil dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril ficando
34 assim definido: RECEITAS A) De repasse do SUS (federal e estadual)
3s 807.437,83 (Oitocentos r: sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e
36 três centavos); B) Recursos Próprios 1.701.099,20 (Um milhão setecentos e

37 um mil reais e noventa e nove reais e vinte centavos)totalizando um valor de
38 2.508.537,03 (Dois milhões quinhentos e oito mil quinhentos e trinta e sete
3e reais e três centavos) DESPESAS TOTAIS 2.652.287,47 (Dois milhÕes

40 seiscentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e
4L sete centavos) todas estão detalhadas no relatório contábil por lóco. Foi

42 entregue uma cópia para cada conselheiro para ser analisados todos os dados.
43 Após toda a apresentaÇão e explanação a todos os Conselheiros, o RDQA 1

Ata 006/2021 - CMS

Aos dezeseis dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um reuntram-se
na sala da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Sáo Joao Batista,
Centro de Nova Laranjeiras os conselheiros do Conselho Municipal de saúde e
o contador da Prefeitura Gerson Silva para reunião ordinária. O assunto
pertinentê da pauta é a prestação de contas do RDQA (Relatório Detalhado do
Quadrimestre Anterior) do referido ano. lnicialmente a Coordenadora de
Atenção Primária Thalita Onetta Muller apresentou o Relatório dos
procedimento dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e ÁbrrI sendo assim
apresentados: 1) PROCEDIMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM A)
Consultas médicas 8.045 (oito mil e quarenta e cinco); B) Procedimentos de
pré consulta 4.092 (quatro mrl e noventa e dois); C) Curativo simples 313
(Trezentos e treze); D) Curativo especial 72 (setenta e dois); E) Aferição de
glicemia capilar 314 (Trezentos e quatorze); F) Administração de
Medicamentos 629 (seiscentos e vinte e nove); G) Teste rápido HlV, Hepatite C

e sífilis 10 (Dez) 2) PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL A) Consultas 547
(quinhentos e quarenta e sete); B) Procedimentos de Odontologia 1 .160 (Mil

cento e sessenta); C) Creme Dental Distribuídos 02 (dois); e D) Escovas
distribuídas 02 (Duas). 3) ATENDIMENTO NASF A) Avaliação diagnostica 43
(quarenta e três); B) Prescriçâo Terapêutica 42 (Quarenta e dois) e C)

Procedimento clinico / terapêutico 42 (quarenta e dois). 4) PROCEDIMENTOS
A)
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(Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior reíêrente aos meses de

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril segue APROVADO, onde será publicado

em diário oficial a resolução. Nada mais havendo essa ata segue assinada por

mim e demais.
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Ata 007/202í - CMS

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se as
16:00 horas na sala da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Anselmo
Veronese, numero 2'122, Centro de Nova Laranjeiras os conselheiros do Conselho
Municipal de saúde para uma reunião ordinária, onde esta sendo apresentado o
Programa Saúde na Hora, que será implantado no mês de Outubro na UBS da Sede do
Município. inicialmente a Secretraria Juceli Balbinotti, em modo remoto, pois estava em
isolamento, explícou o programa, que a unidade de saúde passará atender das 7:00 as
í9:00 horas sem interrupÉo, que as equipes do ESF Sede e do ESF Colina Verde serão
readaptados para suprir a demanda dentro desse novo formato. Também explicou que a
atual unidade de Pronto atendimento será reformada e os ESfs migrarão para o prédio em
quêstão, que onde hoje se encontra as UBSs será o novo centro de especialidades,
Explicou também que nesse novo modelo adotado as ESFs do município terão que suprir
as demandas de urgência e emergência, pois todas as UBSs são porta aberta para tais
procedimentos e €sos mais graves serão disponibilizados ambulância para o translado
de referencia, tais quais hospital São Jose e Hospital São Lucas em Laranjeiras do Sul.

Nada mais essa ata segue assinada por mim e demais.
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1 Ata 008/2021 - CMS

2 Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se na
3 sala da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Anselmo Veronese, numero
4 2122, Centro de Nova Laranjeiras os conselheiros do Conselho Municipal de saúde para
s uma reunião extraordinária, onde será explanados sobre a implantação do SAMU
o (Serviços de atendimento Móvel de Urgência) sobre a construção da base e implantaçáo
z da base provisória. lnicialmente a Sra. Secretaria Juceli Balbinotti deu boas vindas a
8 todos e desejou uma ótima tarde de trabalhos, na sequência o medico Coordenador do
9 SAMU de Guarapuava Sr. Rodrigo falou da importância do SAMU Regional da
10 integralidade do serviço de urgência e emergência, da capacitação permanente dos
rr profissionais que trabalham no SAMU, explicou a central de regulação e os hospitais que
72 serão referência e portas abêrtas para urgências e emergências, na sequência o assessor
13 da Secretaria de Saúde de Guarapuava Sr. Vinicius que iniciou sua fala explicando da
!4 Regional de saúde, do fluxo das atividades do SAMU, que a unidade e ambulância foi
15 contemplada com o modelo básico, nominada como BRAVO, e Laranjeiras do Sul com
16 modelo avançado, nominada ALFA. Ao Íim das apresentações foi aberto para duvidas
17 Nada mais havendo essa ata segue assinada por mim e demais.
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Ata 009/2021 - CMS

Aos dias vinte e oito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-

se na sala de reuniÕes rio TFD e Secretaria Municipal de Saúde, loçalizada na Rua

Sâo João Batista, Centro de Nova Laranieiras, por volta das dez horas da manhã, os

conselheiros do CMS (Conselho Municipal de Saúde) para reunião ordinária do mês

de setembro. O assunto principal da pauta é a prestaçáo de contas do segundo

RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimesire Anterior), referente aos meses de

Maio, Junho, Julho e Agosto. lnicialmente apresentei os relatórios dos

procedimentos em saúde, ficando assim explanados: 1) PEQQESIIVENTQ§

MEDICOS E DE ENFERMAGEM: a) Cgnsulfas medicas 8.010; b) Procedimentos de

pré-consulta 8.580; c) Curaliyg 
:imples,377; 

Curalvo especial 47; d) Aferição de

glicemia capilar 37A; g1. Admlnistragão de mqdtcamentas 2.229; e) Pequenas

cirurgias 24; f) Teste rápidos HlV, Hepaiite C e sÍfilis 109- 2) PROCEDIMENTOS D!:
i

SAUDE BUCAL, a) Çonsuitas,,'! 03-r; O) Procedimentos de Odontologia realizados

3.483; c) Creme de1_tal ,Aislr!!y]!9s 24, d) Distribulgão de escova dental 26. !)
ATENDIMENTOS DO NASF a) Avaliação Diagnostica 16; b)Prescrição Terapêutica

16; c) Procedinrenios Clinico Terapêutico 16; â PA9çEDIMENTOS DOS AGEN

Controle ambiental vetoriai 100; f) Convite para atividade coletiva, carnpanhas de

vacina 1.062: g) Egresso de internação 60; h) Orientação para prevenção 13.051; i)

b)

veículos 107,74 d) ManutenÇão

do atendimento básico saúde 1.319.056,8E e) Manutenção do Programa de

saúde bucal 317.991 ,74 0 Manutenção do Programa saúde da Íamilia 1.582.434'79;

g) manutenção clo Progrerma de Agerrte Comunitário de saúde 516 235,65; h)ma de Agerrte Comr.rnitário de saúde

Assistência fdimácêutica 203.972,29 i) manutençã'o do Conselho Municipal de saúde

0,00 j) Participaçâo do óonsorcio lnter:municipal de saúde ASSISCOP 312.129'72 k)
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44

45

46
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49

ManutenÇão do Pronto Atendimento Municipal 811.088.43 L) Manutenção das

atividades de vigilância en'i saúde 285 140,30 m) Atendimento de media e alta

complexidade 32.645,47 n)Enfrentamento da emergência covid-19 9"1S.7S8,46

perfazendo um total de despesas 5.943.831,43 após todas as explanações o
percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais aplicadas

conforme lei 14112021 - 16.00%. Após todas as apresentaçôes foi aberto para os

membros colocarem suas opiniôes e aprovarem o segundo quadrimestre. Após

debate segue APROVADO O RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior)

referente os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2021 . A titulo de informação

passamos a programação do Outubro Rosa, as atividades do Setembro Amarelo e

que a data provável da ConÍerencia será em Novembro deste ano. Nada mais

have2do essa ata
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ue assinada por mim e demais membros presentes.
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Ata 010/2021 - Clvls

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ând de dois mil e vinte e um as
dez horas da manhã, [euniram-se na sala de reu4iôes da Secretaria Municipal
de Saúde, localizada na Rua São Joao Batista, Ctntro de Nova Laranjeiras os
conselheiros do Conselho Municipal de saúde pallâ reunião ordinária. Os dois
assuntos pertinentes da pautâ é a decisáo qara realizaçâo ou não da
Confêrência Municipal de Saúde de Nova Laranjelras ê a cessáo da Acâdemia
da Saúde para Aldeia lndígena. Sobre a Academia da Saúde, informamos que
existe uma solicitaçâo da SESAI e DISEI para a mudança da mesma para a
Localidade da Aldeia Sede, para a execuçào de um projeto piloto com
educador físico dentro da saúde, após as discus$óes e visto que a Academia
da Saúdê dêsde a sua instalâção náo obteve lançàdas no sistema nenhuma ou
pouca produtividade, e tâmbém náo existiu adésáo do público para o uso
dessa, decjdimos por autorizar a DOAÇÃO da Acadêmie da Saúdê para a
Aldeia Sede, localizada na Reserva lndlgêna Rio pas Cobras nesse Município.
Sobre a Conferencia Munic,ipal de Saúde a Cdordenadora de APS Thalita
Onetta Muller explicou que entrou em contato çom a Regional de saúde e
conversou com a Sra. Eliane Cesar que orientou {ue o Conselho deve delegar
sobre a realizaçáo da ConÍerência de saúde, mas que a Lei municipal é a cada
4 anos a realizâção, como Nova Laranjeirâs reflizou conferência em 2019,
ainda estaríamos vigentês, mâs devido à rêâlizaÇão do Plano de saúde,
podêríâmos optar pela realizaçáo de uma plenár]ia, ou até mesmo utilizer âs
propostas de 2019 para a elaboraçáo do plano, após a discussão dos fatos
decidiu-se por náo reâlizar a Conferência de Saúde para não estar em
desconformidade com a Lei, e optamos pof utilizar as propostas da
Conferência de 2019 pârâ êlâboração do Plarfo quadriânual de Saúde e
realizaremos a Conferênciâ dê sâúde em 2023 +m conformidade coma Lei e
juntamente com a conferência estadual de Saúdel Sobre o Conselho Municipal
de Saúde iremos prorrogar o mandato para vigê;fciâ êm mais dois anos, mas
nâ primeira reuniáo do ano de 2022 iremos realizàr votação para nova diretoria,
visto que o atuâl prêsidente não tem intensão dp manter-se no cargo. Nada
mais havêndo ata seguê inada por mim. e



Ata 011/2021- CMS (Conselho Municipal de Saú{e)

Aos dias treze do mês de Dezembro do ano de d$is mil e vinte e um, as quatorze

horas reuniram-se na sala de reuniôes, localizfdas na Rua São Joao Batista,

centro de Nova Laranjeiras, os Conselheiros do Çonselho de saúde para discutir

os assuntos da pauta. lniciamos lendo o Plano Ql.radrianual em saúde, referente

aos anos 2022 a 2025, suas diretrizes e metas APós toda leitura do Plano ele Íoi

aprovado unanimemente pelos presentes. AinPa em tempo informamos da

Resolução 0O7 /2027 que aprovou a aquisição de uma WAN para transporte

sanilário. Sem mais essa ata segue assinada por dim e demais.
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