
 

 

 

Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio, com início às dezesseis 

horas, na Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os 

conselheiros municipais de saúde para reunião ordinária. Dando 

início aos trabalhos da tarde, a presidente Dariéli deu boas vindas a 

todos, e apresentou a pauta da reunião: Apresentação dos 

Instrumentos de Gestão para conhecimento dos novos 

conselheiros, Apreciação da 2ºAudiência Pública da Saúde, 

referente ao 1º quadrimestre de 2019, Contratação de médicos e 

Programa Mais Médicos, Eleição da mesa diretora para 2019/2020, 

Pauta fixa da Vigilância em Saúde e demais assuntos pertinentes. 

Dando sequência, Dariéli entregou uma pasta a cada um, 

explicando o que são os instrumentos de gestão. Falou do Plano 

Municipal de Saúde, do relatório Anual de Gestão e da 

programação Anual de Saúde. Também falou da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da lei Orçamentária Anual, que prevê os 

orçamentos para a saúde. Em seguida, Dariéli apresentou a 

Programação anual de Saúde do município para o ano de 2019. 

Após apreciação pelos membros, o Conselho de Saúde resolve 

APROVAR a Programação Anual de Saúde do município para o 

ano de 2019. Dando sequência, Darieli apresentou a Audiência 

Pública da Saúde, e explicou aos novos conselheiros que a cada 



quatro meses as produções em saúde são apresentadas para a 

população. Nas audiências públicas constam as quantidades de 

agendamento, consultas médicas e de enfermagem, pessoas que 

faltam aos agendamentos e consultas dos meses de janeiro a abril 

e serve para que a população conheça as ações de saúde. Após 

análise e conhecimento do produto da Audiência Pública, o 

Conselho de Saúde resolve APROVAR a segunda Audiência 

Pública da Saúde referente as ações do primeiro quadrimestre de 

dois mil e dezenove. Seguindo a pauta, Dariéli explanou sobre a 

contratação de médicos para as Unidades de Saúde. Estão sem 

médicos três unidades de saúde, mais o Centro de Atenção 

Psicossocial e a Unidade Central de atendimento. Isso dificulta o 

bom andamento da gestão e por essa razão a Secretaria de Saúde 

lançou um Chamamento Público para suprir essa falta de médico. 

Os trâmites legais são bastante burocráticos e estima-se que em 

quarenta dias para terminar o processo. Junto a esse Chamamento, 

o município também foi comtemplado com mais quatro médios do 

Programa Mais Médicos, porém esse processo também é 

burocrático e estima-se que em setembro seja terminado. Os 

médicos serão divididos nas Unidades de Saúde conforme a 

demanda. Em seguida a conselheira Elisa falou sobre o que se lê 

em redes sociais, que os novos conselheiros busquem ouvir os dois 

lados das histórias e que está disponível para conversar com os 

conselheiros sempre. A conselheira Antonia solicitou que todos os 

documentos sejam enviados pelo aplicativo para que os 

conselheiros possam ter lido antes da reunião. Dariéli informou que 

enviará o regimento Interno do Conselho via digital pelo aplicativo. 

Outro assunto informado por Dariéli é que a gestão em saúde 

receberá uma empresa para realizar um diagnóstico situacional da 

saúde, solicitado pelo prefeito municipal. A empresa quer realizar 



uma reunião com o controle social no dia trinta e um de maio e 

sendo assim, os membros ficam convocados a participar da 

reunião. Os assuntos referentes a pauta da Vigilância em Saúde 

serão explanados na próxima reunião. A seguir, foi dado início à 

votação para eleição da mesa diretora para o ano de dois mil e 

dezenove. Após votação individual a mesa diretora fica assim 

denominada: presidente, Antonia Natts dos Santos; vice-presidente, 

Eliziana Nunes da Luz e secretária, Carmem Rosane Guimarães; 

Tesoureiro, Valdir Dalla Vecchia. A secretária executiva indicada 

pela mesa diretora foi Dariéli Brembatti. Sem mais, eu Cristiane 

Gomides Moto cerro a presente ata, que tem a lista de presença em 

anexo.  

 

 

 

 

 

 


