
 

 

 

ATA 11/2019 

Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quinze 

horas teve início a reunião do Conselho Municipal de Saúde com a Presidente 

Antonia, a qual cumprimentou a todos e fez a leitura da pauta,  na sequencia 

justificou  a ausência da conselheira Delia, a qual está em viagem. Fez-se a 

leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por todos os presentes. 

Seguindo a pauta, foi apresentado a alteração do Decreto de Nomeação dos 

Conselheiros de Saúde, onde o Decreto nº 3548/2019, foi alterado pelo 

Decreto nº 3574/2019, para a correção do nome de dois conselheiros, inclusive 

esse documento já está anexado ao site da Prefeitura Municipal ao acesso de 

todos. Inclusive informou-se aos conselheiros que no mês de outubro fomos 

orientados pela Prefeitura Municipal que todos os documentos do conselho 

deverão ser anexados ao site da Prefeitura, o que já foi realizado pela 

secretária executiva deste conselho. Na sequência, Maria Elisa, justifica a 

ausência do Conselheiro Felipe e de sua suplente Ana Flávia, sendo que no dia 

de hoje está acontecendo uma ação alusiva ao Novembro Vermelho, evento 

esse em Prevenção ao Câncer Bucal, portanto, todos os dentistas da secretaria 

de saúde estão no Centro de Idosos realizando esse trabalho de prevenção e 

também divulgando a implantação do Programa de Laboratório de Prótese 

Dentária em que o município aderiu. Na sequencia, passou-se a palavra a 

Diretora de Departamento da Vigilância em Saúde, enfermeira Maíra, a qual 

apresentou ao conselho o Descritivo de Aplicação do VigiaSUS, Resolução nº 

615/2019, onde o município foi contemplado com o valor de custeio, sendo 

35.333.61 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e um 

centavos) e despesas de capital no valor de 27.017,54 (vinte e sete mil, 

dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo estes valores utilizados 

nas ações da Vigilância Sanitária:  Ambiental, Epidemiológica, do Trabalhador 



e Endemias. No descritivo, contempla todos os valores unitários, bem como, 

onde serão aplicados, portanto, foi APROVADO por todos os conselheiros 

presentes. A conselheira Carmem, questiona em relação ao soro antiofídico, 

sendo ela representante do Hospital declara preocupação pelo município não 

armazenar, tendo sempre que solicitar da Regional de Saúde, o que leva algum 

tempo até chegar ao muncípio, colocando em risco a vida do paciente. Então, 

Maíra explica que isso já foi solicitado a Regional, porém, justificam que não há 

quantidade suficiente de soro para deixar armazenado em cada município. 

Elisa complementa, que essa situação já era assim na sua época, quando foi 

Coordenadora da Epidemiologia. Então, a enfermeira e conselheira Ivanete, 

relata um caso que ocorreu no final de semana, o qual ela estava trabalhando 

como plantonista no hospital, quando recepcionou um paciente de acidente 

com animal peçonhento (cobra), de acordo com ela, se a Fundação Hospitalar 

da Fronteira localizada no município de Pranchita não tivesse fornecido o soro, 

provavelmente o paciente iria evoluir ao óbito, pois seu estado era gravíssimo. 

Maíra também apresentou o Monitoramento do Programa Municipal de 

Controle da Dengue, sendo todos os itens contemplados, diante disso, o 

conselheiro Valdir questiona o item A8 e E3, os quais foram explicados por 

Maíra, ficando compreendido por todos. Esteve presente na reunião de hoje, o 

farmacêutico e responsável técnico da secretaria municipal de Saúde Mateus 

Milani Kuhn, o qual participou apresentando aos demais, o Protocolo Municipal 

de Dispensação dos Medicamentos do Centro de Atenção Psicossocial, após a 

leitura e explanação, ficou acordado, que será incluído no Protocolo como 

exigência a lista quinzenal com o nome dos pacientes que estão em 

acompanhamento permanente no CAPS, sendo esse um dos critérios para a 

retirada de medicamento, pois caso, o paciente não compareça nos 

atendimentos oferecidos pela equipe, não terá o direito em acessar o 

medicamento de forma gratuita. Maria Elisa aproveitou o assunto e informou 

aos demais sobre uma Reunião a respeito da Judicialização de Medicamentos 

que ela, o farmacêutico Mateus e a assistente social Eliziana, participaram na 

manhã de hoje em Francisco Beltrão, porém, os representantes do Ministério 

Público da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, não comparecem, sendo 

assim, será marcado nova reunião. Então, a conselheira e advogada Andrea, 

relata que essa semana está sendo considera a Semana da Paz nas Famílias, 

e a Comarca está realizando inúmeras audiências por dia, acredita-se que isso 

possa ser o motivo da ausência dos representantes na reunião. A secretária de 

saúde, confirma o atendimento normal pela farmácia do posto central, sendo 

das 7:30h às 18:00h, sempre com a presença de um farmacêutico. Sobre o 



plantão noturno, confirmou-se a redução de atendimentos, inclusive os 

encaminhados ao hospital. Em relação a Equipe de Saúde do Marcianópolis, 

está completa novamente, e agora conta com a colaboradora e médica Dra. 

Amanda, e o médico Dr. Henrique está trabalhando na Equipe do Parque das 

Embaúvas. Para finalizar, Maria Elisa comentou sobre a inauguração da nova 

estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, que será na data de 13 de 

dezembro de 2019, às 09:00 horas da manhã. Lembrando, que serão 

encaminhados os convites a todos os conselheiros e demais autoridades. Não 

havendo mais questionamentos, as dezessete horas, encerrou-se a reunião, e 

para constar eu, Simoni Aparecida de Barros Carminatti, conselheira e 

secretária excutiva deste Conselho lavrei a presente ata, a qual após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 

 


