
 

ATA 12/2019 

Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 

fez-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por todos os 

presentes. Dando continuidade, Maria Elisa explicou sobre o recurso de 

Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de bens e/ou a aquisição 

de veículos para o transporte sanitário, no valor total de 70.000,00 (setenta mil 

reais) do Programa de Qualificação de Atenção Primária a Saúde, na 

modalidade fundo a fundo, nos termos da Resolução SESA 769/2019. Sendo 

assim, o município irá adquir 02 (dois) veículos, no valor de 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) cada, de acordo com a secretária de saúde, provavelmente a 

administração fará contrapartida para essas aquisições, pois considera-se o 

valor unitário baixo para a compra de um veículo zero quilômetro. Ainda 

reforça, sobre a importância desse recurso, pois alguns veículos da secretaria 

já estão com a quilometragem bastante extensa, necessitando a sua 

subtituição. Então, conforme a Resolução do Conselho Municipal de Saúde, 

número 03/2019, a presidente do Conselho assina por “ad referendum” o termo 

de adesão ao transporte sanitário referente a Resolução número 769/2019, a 

qual é APROVADA na presente reunião. Seguindo a pauta, apresentou-se o 

Plano de Aplicação elaborado pela Entidade APAE, referente a Emenda 

Parlamentar da deputada Federal Leandre Dal Ponte, com objeto de 

Incremento do Custeio da Média e Alta Complexidade no valor de 30.000,00 

(trinta mil reais), o qual será utilizado para o pagamento na prestação de 

serviço na área clínica com os prifissionais: um fisioterapeuta, um psiquiatra e 

um pediatra. Após apreciação do Plano, o mesmo fica APROVADO pelos 

conselheiros presentes. Nesse momento, o Conselheiro Valdir, faz uma 

sugestão para que se construam rampas de acessibilidades na entrada do 

posto de saúde onde estão as equipes de saúde do Centro (equipe nove) e do 

Vila Nova (equipe três) e também na entrada do Centro Integrado de Saúde, 



para promover melhor acesso ao idosos, cadeirantes e população em geral, já 

com o objetivo de evitar acidentes. Prosseguindo, a conselheira Eliziana, 

apresenta novamente o Protocolo Municipal de Dispensação dos 

Medicamentos para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) o qual foi 

corrigido conforme sugerido na última reunião, constando então, que o paciente 

deve frequentar os atendimentos do CAPS de forma permanente, sendo que 

seu nome, bem como sua assiduidade constará em uma lista quinzenal que 

será encaminhada pela equipe do CAPS à farmácia municipal, sendo esse, um 

dos critérios obrigatórios para o acesso gratuíto aos medicamentos, fica então 

APROVADO esse protocolo. Seguindo, Maria Elisa apresenta os indicadores 

do SISPACTO 2019 e sua série histórica de 2016 à 2018, e quais foram as 

metas para 2019. O conselheiro Valdir questiona, se na Nova Riqueza não há 

medico, então a secretaria explica, que a médica vai uma vez na semana 

nessa comunidade, e que vai verificar uma maneira da mesma trocar seu dia 

de estudo, para que a população não fique muitos dias sem atendimento, 

sendo que sua folga é na segunda-feira e na terça ela está na Nova Riqueza, 

ficando praticamente quatro dias sem o atendimento no Marcianópolis, 

contando com o sábado e domingo. Também foi explicado, sobre a equipe do 

São Pedro do Florido, que atendem também o km 10 e a Boa Vista do 

Capanema, onde o Dr. José Jacomel está de férias e posteriormente a essa irá 

embora, não retornando as atividade médicas no município, então, Maria Elisa, 

declara que já foi solicitado um médico para o Programa Mais Médicos e caso 

ninguém se apresente, será remanejado um dos médicos do Centro Integrado 

de Saúde para atender pelo menos em um turno essas comunidades. A 

conselheira Carmen, questiona sobre o problema no recolhimento do lixo, tanto 

orgânico, quanto reciclável, então fica acordado que em fevereiro do ano de 

2020 será oficiado o Departamento de Urbanismo, para estar presente na 

primeira reunião do Conselho de 2020 prestando esclarecimentos a cerca 

desse fluxo. A conselheira Antonia, relata ter impresso as atas de todas as 

reuniões e hoje faz a entrega ao seu colega Valdir para que o mesmo faça a 

leitura de todas e liste os pedidos que foram solicitados por parte dos 

conselheiros no ano de 2019, para que na reunião de fevereiro de 2020, os 

mesmos sejam discutidos e que possa confirmar-se, se foram atendidos por 

parte da secretaria municipal de saúde. Não havendo mais questionamentos, 

as dezesseis horas e trinta minutos, encerrou-se a reunião, e para constar eu, 

Simoni Aparecida de Barros Carminatti, conselheira e secretária excutiva lavrei 

a presente ata, a qual após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 

demais membros presentes. 

 


