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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte dois, ás treze e trinta horas na sala de reuniões 1 

da VISA, reuniram-se os Conselheiros de Saúde para Reunião ordinária. Zelio Volpatto Presidente do 2 

Conselho Municipal de Saúde inicia a reunião agradecendo a presença de todos. E Repassou a 3 

pauta:  1) Resolução nº 03/22 nomeação atualização dos Membros do Conselho Municipal de 4 

Saúde; 2) RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) 2021; 3) SIOPS exercício 2021; 4) Diagnostico 5 

situacional de Saúde do Trabalhador 2022; 5) ProVigia – PR; 6) Secretário de Saúde Dyson Matielo 6 

Bugança coloca algumas mudanças neste período desde que assumiu início de fevereiro; 7) Situação 7 

atual da Dengue; 8)Assuntos Gerais. Iniciado a pauta Cledir Busatto apresenta a pauta um: 1) 8 

Resolução nº 03/22 nomeação/atualização dos Membros do Conselho Municipal de Saúde: Cledir 9 

explica sobre a necessidade de atualização da Resolução dos membros do conselho, devido ao novo 10 

Gestor da Saúde (Dieyson) e indicação de novos nomes por algumas entidades como Igreja Católica, 11 

APAE, APMF. As Entidades foram escolhidas na Conferência Municipal de Saúde de 2019 Decreto nº 12 

102/2019 que fica em vigência até acontecer a próxima Conferência Municipal de Saúde, prevista 13 

para 2023. Aprovada por unanimidade e será encaminhada para publicação. 2) RELATÓRIO ANUAL 14 

DE GESTÃO 2021 (DigiSUS):  a Enfermeira Cledir Busatto explica que o Relatório Anual de Gestão 15 

(RAG) é um instrumento importante para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), pois 16 

demonstra a execução do Plano de Saúde, bem como da Programação Anual de Saúde (PAS), de 17 

cada esfera de gestão do SUS. O RAG é, por excelência, o instrumento para a prestação de contas e 18 

comprovação da aplicação dos recursos do SUS. Para elaboração do RAG 2021 foram avaliadas as 19 

prestações de conta realizadas quadrimestralmente com apresentação detalhada deste período 20 

pela Contabilidade Municipal, Gestor, Funcionários, prestadores de serviço. O DigiSUS o Ministério 21 

da Saúde implantou esta plataforma digital onde são incorporadas as funcionalidades dos sistemas 22 

(RAG) e Pactuação interfederativa de Indicadores de Saúde. Cledir ressalta aos Conselheiros a 23 

avaliação final e também a avaliação do Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021 onde alguns pontos 24 

não foram realizados como: Reforma de unidades de Saúde, Academia da Saúde e clínica de 25 

fisioterapia.  Após explanação e sanado dúvidas foi aprovado por unanimidade o Relatório Anual de 26 

Gestão 2021 do exercício financeiro 2021. Assim será redigida a Resolução CMS nº 04/2022 do 27 

Conselho Municipal de Saúde que aprova a RAG 2021 e será encaminhada para publicação. 3) 28 

SIOPS exercício 2021 – Sistema de informações sobre orçamento público em Saúde: foi 29 

apresentado principalmente o aplicado com recursos próprios 22,70 %.  Raquel da Contabilidade 30 

explicou nas audiências públicas que o sistema do SIOP em 2021 estava em manutenção em não 31 
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estavam conseguindo lanças os bimestre adequadamente. Mas agora conseguiram fechar. 32 

Aprovado por unanimidade. 4) Diagnostico situacional de Saúde do Trabalhador 2022: Josiane 33 

Vasques da Vigilância sanitária repassa os dados atualizados de 2021 e a situação da saúde do 34 

trabalhador no Município. Aprovado por unanimidade.  5) ProVigiA – PR= Programa Estadual de 35 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Paraná: Esse Plano de Aplicação trata do planejamento 36 

para execução financeira dos recursos transferidos por meio do Programa ProVigiA-PR, conforme 37 

disposto na Resolução SESA n.º 1.103/2021. De acordo com o Art. 9º da Resolução SESA n.º 38 

1.102/2021, fica definido como contrapartida aos municípios a execução integral das ações de 39 

vigilância em saúde já pactuadas, aquelas definidas em instrumentos legais, e as que compõem o 40 

Detalhamento das Ações do ProVigiA-PR, nos termos da Deliberação CIB/PR que aprova a execução 41 

do Programa. Valor total recebido em 2021: R$ 68.403,93. Categoria Econômica: Custeio. Cledir e 42 

Josiane apresentam o Plano o qual é aprovado por unanimidade. 6) Secretário de Saúde Dyson 43 

Matielo Bugança coloca algumas mudanças neste período desde que assumiu início de fevereiro: 44 

6.1 – Vagas para fonoaudióloga pela ARSS no HMDC de 6 a 7 consultas mês. 6.2 – 45 

hidrocinesioterapia è uma proposta implantar no município este Projeto estadual estão vendo a 46 

viabilidade; 6,3 – Mudança no atendimento médico das Linhas Vista Alegre, Linha Campinas e Linha 47 

são Jose que tinham que descer no ESF Industrial  agora a partir de 01/04 os atendimentos médicos 48 

serão realizado pelo Dr Yuri na estrutura física do ESF Rural mas os pacientes seguem pertencendo 49 

ao Industrial; 6.4 – Coletas de Teste rápido de Covid-19 em pacientes com síndromes gripais ficou 50 

centralizado na estrutura física do ESF Rural na Rua Tancredo Neves. 7) Situação atual da Dengue: 51 

Josiane explica que nosso índice de infestação está alto está em 3 e deveria ser menos de um. Que 52 

estamos com cinco caos positivos de dengue desde fevereiro. Que teríamos que fazer organizar um 53 

mutirão de limpeza mas que vamos ver a questão de onde colocar no Município o lixo que será 54 

recolhido. Desde já Josiane solicita o apoio os Conselheiros nos cuidados de prevenção a Dengue. 8) 55 

Assuntos gerais: Zelio presidente do Conselho de Saúde solicita explicação sobre o TAC assinado 56 

com Promotoria sobre Ponto digital e Concurso Público. Dieyson explica que os relógios Ponto serão 57 

instalados pela empresa Betha e a questão do Concurso público o mesmo já foi publicado. A 58 

Conselheira Alice pede para incluir fonoaudióloga no concurso público, pois é uma necessidade 59 

cada vez maior principalmente nas crianças. Também foi comentado se não tiver fonoaudióloga no 60 

quadro Municipal aproveitar a realização do Plano diretor e incluir. Cledir Busatto Entrega o 61 

Cronograma anual de reuniões do Conselho Municipal de Saúde e solicita aos Conselheiros se 62 
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podemos continuar com o Grupo de Watts zap para relembrar das datas das reuniões mensais, 63 

todos concordaram.  Sem mais nada a declarar, a enfermeira Cledir encerrou a reunião. Segue em 64 

anexo lista de presença.     65 

                                                                                                              66 

     Dieyson Matielo Bugança                                                                      Zelio José Volpatto 67 

   Secretário Municipal de Saúde                                    Presidente do Conselho Municipal de Saúde  68 

 69 


