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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo 

Antonio do Sudoeste – PR 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, as quinze horas teve início 

a reunião do Conselho Municipal de Saúde com a Presidente, a qual 

cumprimentou a todos e já de ínicio questionou sobre algumas siglas contidas 

nas diretrizes da Programação Anual de Saúde, relatando que não entendia 

seu significado. Então a colaboradora Cristiane Moro, observou quais as 

palavras e explicou seu conceito. Então a conselheira Carmen, retoma o 

assunto da importância do Baner, para não haver tais dúvidas. Cristiane, deu 

sequencia, realizando a leitura da Programação Anual de Saúde juntamente 

com os conselheiros para sanar quaisquer dúvidas e/ou então realizar as 

alterações necessárias. O conselheiro Valdir questionou sobre alguns projetos, 

citando como exemplo o Cidade Amiga do Idoso, em que o mesmo acha que 

está demorando para acontecer, então foi explicado, que foi feita a adesão, e 

que o sistema precisa liberar para que seja possível avançar outra etapa. Seu 

Valdir também lembrou da capacitação dos conselheiros, a qual ainda não foi 

realizada. Ivanete sugere uma alteração na diretriz número um para que se 

faça a sorologia no primeiro trimestre de gestação para VDRL (sífilis), HIV 

(aids), HCV (hepatite C) e HBSag (hepatite B). Feitas as alterações, a 

Programação Anual de Saúde para o ano de 2020, foi APROVADA por todos 

os presentes. Em seguida, Cristiane apresentou o SISPACTO 2020, com cada 

indicador e suas metas, que após ser analisado minuciosamente foi 

APROVADO pelos conselheiros presentes. Os conselheiros solicitaram da 

secretaria municipal de saúde uma maior atenção aos trabalhadores dos 

arrastões, para que não venham no meio do lixo coletado e sim em transporte 

paralelo e adequado, que recebam água e luvas grossas (de borracha) para 

efetuarem esse trabalho, principalmente os agentes de saúde, os quais não 

possuem equipamento de proteção individual para tal atividade como o 

arrastão. Também solicitaram a compra de protetor solar para as gestantes do 

município, bem como para os agentes de endemias e comunitários 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, secretária excutiva lavrei a presente ata, a qual após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 


