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ATA Nº. 06/2017 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 
REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO, ESTADO 

DO PARANÁ, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017. 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) com início às 
17h00min (dezessete) horas, 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 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 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, Evaldo Fuhr, Marcelo 
Schmitt, Mauri Krielow, Paulo Budtinguer, Paulo Wildgrube e Pedro Mombach. O presidente 
Mauri Krielow abriu a Audiência cumprimentou aos presentes e passou a palavra para a Secretária 
de Saúde senhora Nadiane Schlosser. A senhora Nadiane cumprimentou o público presente, os 
vereadores e agradeceu a oportunidade. Procedeu a audiência do segundo quadrimestre de 2017 
(dois mil e dezessete), apresentando o índice populacional conforme o IBGE 2016 (dois mil e 
dezesseis), onde o Município tem uma população estimada de 13.916 (treze mil novecentos e 
dezesseis), apresentou relatório dos recursos aplicados na saúde no ano de 2016 (dois mil e 
dezesseis), perfazendo um índice de 22,54% (vinte e dois vírgula cinquenta e quatro por cento). 
Dando início com as explicações sobre o 2° Quadrimestre de 2017 (dois mil e dezessete). 
Responsabilidade na Gestão - SMS; Plano Municipal de Saúde 2014 – 2017 (dois mil e quatorze e 
dois mil e dezessete); LDO; PPA; SIOPS SEMESTRAL; Conselho Municipal de Saúde, Relatório 
de Gestão, Audiência Pública Quadrimestral, SARGSUS; cadastro de estabelecimentos; cartão 
SUS. Sistema de Informações; SAI/SUS, CNES, SIM, SINASC, CADSUS, BOLSA FAMÍLIA 
entre outros. Apresentou calendário de reuniões do Conselho de Saúde municipal e deu início ao 
relatório de atividades que foram realizadas pela Secretaria de Saúde no 2° Quadrimestre, tais 
como: participação em diversos eventos tais como: reunião com coordenadores de saúde bucal e 
ESF referente a tutoria da rede de saúde bucal; evento “violência sexual infantil: como enfrentar”; 
vídeo conferência promovido pelo conselho estadual antidrogas-CONESD; reunião com ACS/PSF 
mensal; reunião sobre funcionamento e fluxo da nova sede do CRE/ARSS; reunião sobre 
tutoria/selo bronze; capacitação sobre atendimento às pessoas vítimas de violência sexual; oficina 
de fortalecimento da rede de saúde mental; reunião sobre planejamento entre secretaria 
planejamento e assistência social; oficina macrorregional de fortalecimento da rede de saúde bucal; 
adesão ao PSE junto ao Ministério da saúde; realização de monitoramento do APSUS no 
Município; cadastramento para acesso ao sistema SIES junto ao ministério da saúde; capacitação de 
implantação do SIPNI online; monitoramento da auto avaliação da tutoria na UBS de Centro Novo 
para selo bronze; oficina aplicativa para a construção do plano municipal de saúde e programação 
anual; participação em XII conferencia municipal de assistência social; monitoramento de 
supervisão das endemias dengue, Zika e Chikungunya referente ao 1º semestre; reunião da ARSS; 
reunião técnica no hemocentro de Francisco Beltrão sobre captação de doadores e reposição de 
sangue; inspeção da vigilância sanitária Francisco Beltrão no laboratório de análises clinicas do 
Município; reunião com funcionários da SMS; reunião técnica com agendadores do TFD na 
ARSS/CRE sobre referencias hospitalares cirurgias eletivas, fluxo e cotas e sistema de 
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agendamento; participação no primeiro desafio esportivo da APAE; monitoramento IN loco dos 
recursos financeiros PQCMS para conselho municipal de saúde; respondido questionário sobre 
profissionais médicos ao DENASUS; transporte de 67 doadores de sangue para o Hemonúcleo de 
Francisco Beltrão; capacitação na ARSS/CRE sobre funcionalidade do sistema; reunião com a 
comissão de saúde da AMSOP sobre continuidade de prestação de serviços pelo hospital São 
Francisco; treinamento para utilização de insumos de insulina para farmacêuticos na 8RS;  entre 
outros. Atividades da vigilância sanitária (VISA); realizadas 08 vistorias em empresas cadastradas 
para a VISA; averiguado 172 denúncias relacionadas a fossas abertas, criação de animais no 
perímetro urbano, focos de larvas do mosquito da dengue e problemas em estabelecimentos de 
saúde ou que servem alimentos; emitidas 08 licenças sanitárias para estabelecimentos que foram 
vistoriados; realizada coleta e envio de 02 amostras de conservas para análise de PH e rotulagem e 
01 coleta de queijo para o programa qualidade dos produtos de origem animal; capacitação para 
agentes de endemias; avaliação parte sanitária de 28 projetos de obras; acompanhamento de 03 
notificações antirrábicas; atividade educativas com empresas quanto a normas sanitárias vigentes; 
treinamento sobre SIEVISA; curso sobre empreendimento rural; realizadas duas visitas à 06 pontos 
de distribuição do leite das crianças e ao veículo que faz entrega do mesmo; orientação de 08 
produtores com relação as condições higiênico sanitárias dos locais de produção de produtos. 
Seguindo apresentou o quadro de controle de endemias: visitas das agentes em residências 5.851; 
visitas de supervisão de campo 595; visita pontos estratégicos 168; coleta de larvas 70 sendo 48 
positivas e 22 negativas; índice de infestação geral de 0,54%. Seguindo passou as informações de 
oncologia, número de casos; pele 19; próstata 11; ap. digestivo 06; pulmão 02; mama 05; útero e 
anexos 05; outros 01. Apresentou indicadores epidemiológicos: nascidos vivos 38; sendo 28 em 
Planalto e 10 fora; mortalidade infantil 00 prematuridade; óbitos 41. Sinan doença de notificação 
Sinan 47; antirrábico 13; acidente animal peçonhento 03; hepatite viral 07; acidente de trabalho 06, 
entre outros. Foram realizados testes rápidos para HIV, SÍFILIS, HEPATITE B e C, totalizando 447 
exames. Os mesmos exames foram realizados em gestantes no total de 426 testes. Nadiane 
apresentou também slides sobre a prestação de serviços no Centro de Saúde tais como: Aplicação 
de imunobiológicos rotina 1.781, campanha influenza 2.835; total de consultas atendimento médico 
e enfermeiro 10.649; atendimento individual (odontólogo, nutricionista, psicóloga, cardiologista, 
ginecologista) 8.871; curativos 185; injeção, medicação, soro 2.042; retirada de pontos 137; 
glicemia capilar 219. Prótese dentaria 62; nutricionista fonoaudiólogo, psicologia 757; preventivo 
colo de útero 331; exames laboratório terceirizada 2.844; laboratório próprio 8.528 exames, entre 
outros.  Na sequência apresentou a produção de serviços: Estratégia saúde da família, saúde bucal; 
05 (cinco) equipes; visitas domiciliares por medico e/ou enfermeiros 521; agentes comunitários de 
saúde: 15.288; encontro de gestantes 06; atendimento em grupos palestras (hipertensos, diabéticos, 
idosos, etc.) 47; reuniões PSF/PACS 04; programa bolsa família (acompanhadas) 364 famílias 92%, 
entre outros. Atendimento no plantão vinte e quatro horas total de 2.295. Também dispôs de dados 
referentes à Assistência Farmacêutica prestada pelo município no 2° Quadrimestre, que 
disponibiliza da diversidade de 284 itens, sendo que foram distribuídas 891.843 unidades. Na 
sequência deu continuidade à Audiência entrando nas prestações financeiras relativas ao 2° 
Quadrimestre, dispondo sobre o fundo municipal da saúde, apresentando os seguintes valores: 
receitas do município R$ 19.994.560,86; transferência municipais R$ 1.590.953,87; transferência da 
união e do estado R$ 18.403.606,99; o total de despesas somou R$ 5.901.000,45; o percentual 
aplicado foi de 20,04%. Apresentou ainda as Licitações realizadas no período, e dados referentes ao 
transporte de pacientes na região Sudoeste, Oeste e Capital do Estado bem como o valor investido, 
sendo fornecida 718 passagem ao custo unitário de R$ 53,97; hospedagem de 437 pessoas em 
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Curitiba e Campo Largo ao custo unitário de R$ 51,50; hospedagem em Cascavel 105, valor 
unitário de R$ 56,88. Dando continuidade à palavra ficou aberta a questionamentos, após sanar 
todas as dúvidas dos vereadores, Nadiane agradeceu aos mesmos e também aos conselheiros 
presentes na Audiência. O Presidente Mauri Krielow agradeceu os esclarecimentos prestados e 
encerrou a Audiência Pública da qual foi lavrada a presente ata. Que após lida e aprovada segue 
assinada pelos presentes. 
 
Planalto, 25 de maio de 2017. 
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