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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/18 – REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018 com início às 17h00min, realizou-se na sala de Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, estado do Paraná, a Audiência Pública da Saúde, pela 
Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Secretária da Saúde Nadiane Carla Schlosser e pela 
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, senhora Jussania Rossato Salvi, com a 
finalidade de analisar e divulgar relatórios dos dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, 
as auditorias concluídas ou iniciadas no período do terceiro quadrimestre de 2017 (dois mil e 
dezessete), bem como a produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, 
conforme estabelecido no artigo 12 (doze), da Lei Federal número 8.689 (oito mil e seiscentos e 
oitenta e nove), de 27 (vinte e sete) de julho de 1993 (mil novecentos e noventa e três). Estavam 
presentes na audiência os seguintes Vereadores: Adenise Carlini, Sheila Perico, Evaldo Fuhr, Paulo 
Wildgrube, Paulo Budtinguer, Marcelo Schmitt, Mauri Krielow, Joel Baumgartner e Pedro Mombach. 
Dando início o presidente Mauri Krielow cumprimentou e agradeceu aos presentes, deu boas-vindas a 
Secretária de Saúde Nadiane, seguindo passou a palavra a mesma que, cumprimentou o público 
presente, os vereadores e agradeceu a oportunidade. Procedeu a audiência dando início com as 
explicações sobre o 3° Quadrimestre de 2017 (dois mil e dezessete). Responsabilidade na Gestão - 
SMS; Plano municipal de Saúde 2014-2017, LDO, PPA, SIOPS BIMESTRAL, Conselho Municipal 
de Saúde, Relatório de Gestão, Audiência Pública Quadrimestral, SARGSUS, cadastro de 
estabelecimentos, cartão SUS. O Sistema de Informação; SAI/SUS, CNES, SIM, SINASC, SINAN, 
SISVAN, HIPERDIA, BOLSSA FAMÍLIA, CADSUS e outros. Nadiane apontou o índice de 
aplicação de recursos na saúde em 2017 que foi de 23,11%, para uma população segundo IBGE 2015, 
estimada em 13.964 habitantes. Dando continuidade explanou sobre as várias atividades que foram 
realizadas pela Secretaria de Saúde no 3° Quadrimestre, tais como: realização de Audiência Pública do 
2° Quadrimestre; participação em capacitação caminhos do cuidado; participação em matriciamento; 
monitoramento da aplicação dos recursos do incentivo à organização da assistência farmacêutica; 
semana do idoso com realização de palestras por profissionais da área de saúde; reunião com as 
equipes de odontologia para alinhamento dos protocolos de saúde bucal; reunião com ACS/PSF 
mensal;  reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde; reunião sobre curso de qualificação da 
gestão do SUS; capacitação/treinamento sobre CNES; monitoramento das ações do VIGIASUS; 
participação reunião Bipartite Estadual; reunião com equipe de enfermagem da ESF e atenção básica 
local; participação em CIB regional e reunião do Cressems; audiência pública sobre hospital 
microrregional; participação em seminário sobre Leishmaniose visceral e tegumentar americana 
Francisco Beltrão; reunião com equipe do NASF nas comunidades de Sagrada Família e Centro Novo; 
videoconferência “Osteoporose” conhecer para prevenir; reunião do Conselho Fiscal da ARSS; 1ª 
oficina do MACC modelo de atenção as condições crônicas-ARSS; videoconferência sobre prevenção 
ao envenenamento infantil; participação em oficina sobre entrega legal para adoção e atuação 
qualificada da rede de proteção; realização de roteiro de supervisão IN Loco de arboviroses; 
participação no III encontro regional de atualização em HIV/AIDS; IV encontro multidisciplinar da 
UTI neonatal do HRS com o tema, “incidentes e eventos adversos em Uti neonatal”; participação em 
reunião CIB regional e cressems; reunião de orientação e encerramento anual das atividades do 
Vigiagua; realizada supervisão In Loco das salas de vacina das UBS do Município; participação em 
tutoria para selo de qualidade na atenção primaria em saúde no Estado do Paraná, entre outras 
atividades. Explanou ainda os trabalhos realizados pela VISA, e no controle a endemias. Equipe de 05 
agentes de endemias e 32 agentes comunitários de saúde; onde foram realizadas pelas ACE 5.069 
visitas; 514 supervisão de campo; 184 visitas em pontos estratégicos; foram 56 coletas de larvas, sendo 
30 positivas para A. Aegypti, e 26 negativas; índice de infestação geral ficando em 3,4%; realizadas 36 
vistorias em empresas cadastradas para a VISA (mercados, lanchonetes, farmácias, MEIs, industrias 
familiares entre outras); recebido e averiguado 130 denúncias relacionadas a fossas abertas, criação de 
animais no perímetro urbano, etc.; emitidas 36 licenças sanitárias para estabelecimentos; recebido 
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resultado de 02 amostras de conserva para análise de PH e rotulagem e uma coleta de queijo para o 
programa qualidade dos produtos de origem animal; participação em reuniões do CRIOART (comitê 
regional de investigação de óbitos e amputações relacionados ao trabalho); vídeo conferencia em saúde 
do trabalhador e vídeo conferencia sobre rotulagem de produtos hortícolas in natura; realizadas 
avaliação quanto a parte sanitária de 30 projetos de obras; acompanhamento de 04 notificação 
antirrábica; realização de atividades educativas com empresas quanto as normas sanitárias vigentes; 
realizadas visitas aos 06 pontos de distribuição do leite das crianças e ao veículo que faz a entrega do 
mesmo; orientação e acompanhamento a pessoas e famílias quanto a abertura de fábrica de alimentos, 
clinicas e farmácias, bem como acompanhamento aos fornecedores de produtos para a feira do  
produtor; investigação a 05 graves acidentes de trabalho e notificado 02 sininhos; realizadas quatro 
palestras com os temas “dengue” e “trabalho infantil”. Seguindo foi apresentado o quadro de oncologia 
onde foram encaminhados no período do 3 quadrimestre 48 casos, sendo os principais; pela 16, 
próstata 08, útero e anexos 08, entre outros; Na sequência apresentou a tabela contendo os Indicadores 
Epidemiológicos que dispõe das seguintes proporções: Nascidos vivos 40; óbitos 39; Principais causas 
de óbito: aparelho circulatório 13; neoplasias 09; aparelho respiratório 08; aparelho digestivo 02; 
malformação cardíaca 01; malformação congênitas múltiplas 01, entre outros. Doenças de notificação 
ocorreram 45 casos; antirrábico 17; acidente animal peçonhento 02; hepatite viral 12; varicela 02; 
acidente de trabalho grave 01; entre outros. Destacou o resultado de testes rápidos realizados no 3° 
quadrimestre para HIV, SÌFILIS, HEP.B e C, num total de 414, e para gestantes um total de 355 testes. 
Apresentou ainda a estrutura e fluxo de atendimento no município. Na sequência a secretária 
apresentou a produção de serviços que conta com 05 equipes na zona rural e urbana: Visitas 
Domiciliares: Médico, enfermeiro e outros profissionais: por mudança em sistema houve 02; agentes 
comunitários de saúde: 13.257. Consultas: geral de consultas médicas 9.466; atendimento por 
odontólogo, nutricionista, psicóloga, cardiologista, ginecologista: 2.055; curativos, injeções, 
medicações, soro, retirada de pontos e suturas e glicemia capilar 3.184; aplicação de imunobiológicos 
– rotina 1.598; campanha de intensificação 313; atendimentos em grupos educação e saúde como 
palestras 12; encontro de gestantes 06; reuniões PSF/PACS 04; programa bolsa família (acompanhadas 
300 famílias) 83,57%. Exames laboratórios próprio 8.332; terceirizados 3.665; consultas cardiologista 
e ECG 525; odontologia 2.692; prótese dentária 57; raio-x 360; preventivos colo útero 391; fisioterapia 
MAC/APAE 7.134; mamografias 339; atendimento no plantão vinte e quatro horas total de 2.486, 
entre outros procedimentos. Também dispôs de dados referentes à Assistência Farmacêutica prestada 
pelo município no 3° Quadrimestre, que disponibiliza da diversidade de 284 itens, sendo que foram 
distribuídas 1.008.959 unidades. Na sequência deu continuidade à Audiência entrando nas prestações 
financeiras, dispondo sobre o fundo municipal da saúde, apresentando os seguintes valores: receitas do 
município R$ 28.765.752,06; transferência município R$ 2.234.717,57; transferência da união, estado 
R$ 26.531.034,49; o total de despesas somou R$ 9.991.448,73; o percentual aplicado foi de 23,10%. 
Dando continuidade exibiu o quantitativo de operações realizadas por meio do Consórcio ARSS 
relatando que foram agendadas 2.016 consultas, e que foram realizados 1.340 exames, cirurgias e 
exames especializados, a um valor total de R$ 135.760,43. Relacionado ao Transporte dispôs dos 
seguintes dados: Consórcio ARSS; quantidades de passagens 523, custo médio por passagem R$ 
56.87, totalizando um custo de R$ 29.745,71; hospedagem Curitiba e Campo Largo 846, a um custo 
total de R$ 54.567,00; hospedagem em Cascavel 131, a um custo total de R$ 7.453,90. Foram 
realizadas no quadrimestres as seguintes licitações: Pregão 085, valor de R$ 25.643,48; pregão 103, 
valor de R$ 39.500,00; pregão 104, valor de R$ 44.613,00; pregão 118, valor de R$ 67.104,00; 
dispensa 128, valor de R$ 3.825,00; dispensa 144, valor de R$ 767,00; dispensa 149, valor de R$ 
4.975,00; dispensa 179, valor de R$ 2.805,00. Encerrando a prestação das contas, Nadiane entregou 
aos vereadores o demonstrativo financeiro discriminado com as receitas e despesas referentes ao 3° 
quadrimestre de 2017. A palavra ficou aberta a questionamentos, após sanar todas as dúvidas dos 
vereadores, a secretária agradeceu aos mesmos e também aos conselheiros presentes na Audiência. O 
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Presidente Mauri Krielow agradeceu os esclarecimentos prestados e encerrou a Audiência Pública da 
qual foi lavrada a presente ata que após aprovada por todos segue assinada. 
 
Planalto, 26 de fevereiro de 2018. 
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