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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, ás treze e trinta horas na 1 

Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, reuniram-se os Conselheiros de Saúde para Reunião 2 

ordinária com a seguinte pauta: 1) Apresentação e apreciação dos dados da Audiência Pública 3 

Municipal da Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. 4 

1) Apresentação e apreciação dos dados da Audiência Pública Municipal da Saúde referente ao 5 

SEGUNDO quadrimestre de 2022: a Contadora Raquel Lima dos Santos apresenta as receitas, 6 

despesas e saldo em conta do Fundo Municipal de Saúde no período. Cledir Busatto reforça sobre o 7 

novo contrato que está sendo elaborado com Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira – Instituto 8 

Santé, que terá vigência por cinco anos. Após sanar dúvidas e apresentar as metas físicas-9 

orçamentárias do segundo quadrimestre de 2022 foi aprovado por Unanimidade pelos Conselheiros 10 

a prestação de Contas. Assim será redigida a RESOLUÇÃO Nº 09/2022 que aprova o Relatório 11 

Quadrimestral do 2º quadrimestre de 2022 e encaminhada para publicação.  Encerramos a reunião 12 

do Conselho de Saúde e iniciamos a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao segundo quadrimestre de 13 

2022: Dieyson Matielo Bugança inicia a Audiência agradecendo a Presença dos funcionários, 14 

Secretários dos departamentos, vereadores, Imprensa falada e escrita, do Prefeito Municipal 15 

Senhor Jorge Santin e demais participantes da sociedade em geral. Dieyson fala das principais ações 16 

que estão sendo realizadas na saúde: balcão novos para farmácia Municipal foi realizado licitação e 17 

os móveis foram instalados; O contrato com HMDC instituto Santé passou na câmara de Vereadores 18 

na terça e foi aprovado; Novo Posto de Saúde que será construído ao lado da super creche – está 19 

estrutura irá abrigar o ESF Rural e no prédio do Rural ficara a farmácia Municipal. Repassou sobre o 20 

terceiro turno da odontologia nas terças-feiras. Cledir Busatto fala sobre a obrigatoriedade da 21 

apresentação e apreciação dos dados da Audiência Pública Municipal da Saúde referente ao 22 

segundo quadrimestre de 2022: que conforme a Lei Federal nº 8.689/93 e Lei federal nº 141/2012 e 23 

Portaria 3932 que orienta a aplicação de recursos e prestação de contas quadrimestral. Cledir 24 

Busatto apresenta os dados referentes 1 – Administração –Gestão: Sobre os atendimentos do NASF 25 

atendimentos da Equipe 3048, consultas médica: 7.581, atendimentos das Enfermeiras 12.696, 26 

puericultura 303, eletrocardiograma: 242 exames. Farmácia Municipal Elenco de 267 itens de 27 

medicamentos conforme RENAME E REREME. Paciente hipertensos e diabéticos 1.908 cadastrados, 28 

insulino-dependentes 91 pacientes, planejamento familiar oral e injetável 358 cadastrados, saúde 29 
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mental 562 cadastrados na farmácia Municipal. Formas de aquisição de medicamentos no 30 

quadrimestre. Setor administrativo e agendamentos total de exames e procedimentos 31 

licitados/terceirizados, Exames realizados no laboratório Proteus e Santo Antônio credenciamento 32 

ARS. Serviço de média e alta complexidade encaminhamentos nas referências Francisco Beltrão, 33 

Pato Branco Curitiba e Cascavel – TFD. Liberação de passagens, pensão em Curitiba e Cascavel para 34 

tratamento de saúde; (Anexo 1). 2) Hospital Dionísio Cerqueira Instituto Santé: Na Sequencia a 35 

Senhora JULIANA DEBONA explica sobre a questão laboratorial do Hospital: o Laboratório Municipal 36 

de Dionisio cerqueira vai sair do prédio do Hospital. Assim o instituto optou em abrir um laboratório 37 

próprio e estão adquirindo equipamentos.  Também fala sobre o novo contrato com Os Municípios 38 

e foi solicitado um segundo médico nos períodos com maior movimento. Após fala dos 39 

atendimentos no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira/Instituto Santé: do Pronto Socorro: 40 

3,094 atendimentos, Internações SUS: 222; Consultas especialidades SUS 159 e ARSS 150, 41 

Procedimentos Cirúrgicos + emergências: 44 e cesarianas e partos 24. Explica sobre o serviço de 42 

atendimento ao cliente. Para finalizar repassa as receitas e despesas do quadrimestre explicando 43 

mês a Mês. (Anexo 2). 3) Vigilância Epidemiológica: A Enfermeira Cledir Busatto apresenta as ações 44 

da Vigilância epidemiológica. As notificações registradas no SINAN NET  52 no quadrimestre. CIST - 45 

Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador, sobre os acidentes de trabalho que foram 20 46 

acidente de trabalho leve e três graves. Cledir passa os Boletins epidemiológicos da pandemia do 47 

Covid19. Sendo que ocorreram 1.151 coletas e 255 casos positivos da Covid-19. Explica sobre o 48 

ponto de coleta de teste rápido de Covid 19 e horário 7:30 as 11:30 e 13 as 15 horas. Na sequência 49 

Cledir explica sobre o cronograma de vacinação da covid-19 a evolução da vacinação neste 50 

quadrimestre o percentual de pessoas vacinadas e a faixa etária e doses necessárias de vacina: 51 

CRIANÇAS DE 3 A 11 ANOS 1ª e 2ª DOSE, CRIANÇAS DE 12 E MAIS ANOS 1ªe 2ª DOSE E REFORÇO (3 52 

doses), 18 A 39 ANOS 1ª, 2ª DOSE E REFORÇO (3 doses), 40 E MAIS ANOS DE IDADE = 1ª e 2ª DOSE  53 

1ª e 2º REFORÇO (4 doses) 4 meses de intervalo. Campanha contra paralisia infantil e 54 

multivacinação de 08/08 a 30/09 sendo dia D 20 de agosto. Tivemos uma cobertura vacinal pólio de 55 

100%. Divulgação na mídia falada e escrita e por grupos watts, intagran, face; Busca ativa realizada 56 

por watts pelas vacinadoras e equipes de ESF; Visita domiciliar das Agentes de Saúde olhando o 57 

cartão de vacina e orientando a vacinação; Distribuição de bolas personalizadas e balão para as 58 

crianças.  Cledir também explica sobre a vacinação de rotina que rotineiramente está sendo feito 59 
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busca ativa das crianças faltosas para as vacinas de rotina e assim estamos tendo uma boa 60 

cobertura vacinal. Campanha da vacina da gripe influenza 3.694 doses aplicadas = 102,6%. 61 

Capacitações onde epidemiologia participou três. E Capacitações repassadas para Equipe de Saúde 62 

Municipal duas. Campanha de combate as hepatites virais realizado 405 testes rápidos.  Sobre o 63 

Conselho de Saúde quatro reuniões do Conselho Municipal de Saúde (Anexo 3).  4) Vigilância 64 

Sanitária: Josiane fala das ações da Vigilância Sanitária a Equipe de trabalho, as vistorias e inspeções 65 

sanitárias 64 estabelecimentos de interesse a saúde e 9 comercio de alimentos, um processo 66 

administrativo instaurado, 1 encerrado e 35 termos de intimação, Programa VIGIAGUA 37 coletas, 67 

Saúde do Trabalhador Josiane explicou os quatro acidentes graves. ENDEMIAS - dengue vistorias em 68 

imóveis 2.207, 50 casos de dengue notificados e cinco confirmados. (Anexo 4).  5) Odontologia: A Dr 69 

Leticia da odontologia apresenta total de pacientes atendidos, procedimentos clinico realizados, 70 

procedimentos coletivos e pacientes que faltaram em cada equipe de saúde bucal. Número de 71 

próteses entregues 220 no quadrimestre. Bochechos fluoretados e escovação supervisionada nas 72 

escolas Municipais pela quatro equipes de ESB do Município. Palestra com gestantes (Anexo 5). 6) 73 

APAE: Alice Werner repassa os atendimentos realizados na APAE pelos profissionais fonoaudióloga, 74 

psicólogas, fisioterapeuta serviço social e médico psiquiatra e as receitas e despesas do 75 

quadrimestre. (Anexo 6). 7) A Contadora Raquel Lima dos Santos responsável pela Contabilidade 76 

do Fundo Municipal de Saúde apresentou os dados referentes AS METAS FISCAIS, os recursos do 77 

primeiro quadrimestre Departamento de Saúde, Apresenta resumo das receitas e das despesas no 78 

período, Saldo Bancário e Saúde EC29 obrigatório aplicação de 15% sendo que o SIOPS não está 79 

disponível, mas está sendo aplicado conforme orientações vigentes. Raquel explica que o SIOPS foi 80 

liberado para digitação o primeiro bimestre foi atualizado ou outros estão sendo alimentados. 81 

Raquel deixa o setor de contabilidade a disposição para qualquer dúvida pendente. (Anexo 7).  Após 82 

sanar dúvidas a Prestação de Contas a Audiência Pública referente ao primeiro quadrimestre de 83 

2022 da Saúde de Barracão foi aprovada por unanimidade.  A Enfermeira Diana do ESF Copasa 84 

coloca sobre as ações desenvolvidas no município no agosto dourado sobre amamentação e do 85 

treinamento de primeiros socorros realizado no ESF Copasa no dia 05 de agosto. Para finalizar 86 

agradecemos a presença de todos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Está ATA 87 

10/22 será encaminhada uma cópia para Câmara de Vereadores e Contabilidade Municipal.  Nada 88 

mais havendo a tratar encerra-se a presente ata a qual segue em anexo lista de presença e anexos.   89 
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                                                                                                             91 

Dieyson Matielo Bugança                                                                         Zelio Jose Volpatto  92 

Secretário Municipal de Saúde                                             Presidente do Conselho Municipal de Saúde 93 
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