
 

 

ATA 06/2021 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio do 

Sudoeste - PR 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, teve início a 

reunião com a leitura da pauta e da ata anterior, na sequencia a bióloga Darieli 

Brembatti explanou sobre o Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica 

(IOAF) referente ao exercício 2020 à mesma explicou que para solicitar um novo 

recurso, é necessário o uso do valor anterior (último recebido), então foi apresentado 

o plano de aplicação referente a este recurso, sendo 5.000,00 (cinco mil reais) o 

valor de custeio e 15.000,00 reais (quinze mil reais) o valor de capital, totalizando 

20.000,00 reais (vinte mil reais), onde será utilizado para custear alugueis de 

impressoras, compra de embalagens e para a aquisição de materiais de expediente, 

com o valor de capital serão adquiridos microcomputadores completos para as 

farmácias das unidades básicas de saúde, cabe ressaltar que medicamentos não 

são contemplados com esse valor, somente com recursos livres. Em seguida Darieli 

explanou sobre os planos de aplicação das Portarias nº894, nº731 e nº670, os quais 

já foram encaminhados aos conselheiros com antecedência para apreciação, o 

primeiro apresentado foi referente à Portaria nº 894 de 11 de maio de 2021, no valor 

de 107.348,63 reais (cento e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

três centavos) o qual será aplicado para aquisição de materiais de expediente, 

combustível, mercado, recargas de oxigênio, tomografias e equipamentos de 

proteção individual este APROVADO pelo conselho. Em seguida, foi apresentado o 

plano de aplicação relacionado à Portaria nº 731 de 16 de abril de 2021 no valor de 

52.566,88 reais (cinquenta e dois mil, quientos e sessenta e seis reais e oitenta e 

oito centavos) que será aplicado em exames laboratoriais, materiais odontológicos, 

aquisição de equipamentos de proteção individual, combustível, exames covid e 

ultrasson, também APROVADO por este conselho, e para finalizar apresentou-se o 

plano de aplicação da Portaria nº 670 de 12 de abril de 2021, no valor de 6.000,00 

reais (seis mil reais), com o qual será adquirido sacolas plásticas personalizadas, 



sacos de papel kraft, fita crepe, carimbos, etiquetas adesivas e porta canetas, este 

também APROVADO pelo conselho. Também foi apresentado o Plano de Aplicação 

referente à Resolução nº 287 de 2021, que se trata da Qualificação da Atenção 

Primária em Saúde, no valor de 16.618,50 reais (dezesseis mil, seiscentos e dezoito 

reais e cinquenta centavos) o qual também foi APROVADO. A enfermeira Halana 

destacou as ações realizadas durante o Lockdown (visitas nas residências aferindo 

a temperatura e orientando a população sobre os sintomas e cuidados para 

prevenção da contaminação do coronavírus, na ocasião foram entregues Kits de 

máscaras descartáveis, 1 unidade de sabão de álcool e 1 tubo de álcool em gel por 

família) a ação contou com o apoio de todas as secretarias, inclusive os membros do 

conselho avaliaram o resultado como positivo, diante dos números apresentados. A 

enfermeira Halana também destacou a participação em um treinamento relacionado 

à testagem para o COVID, este na cidade de Barracão e que nosso município será 

contemplado com um grande número de testes-rápidos de antígeno para realizar 

aos que solicitarem. A conselheira Carmen enfatiza a preocupação dos gestores do 

Hospital Santa Izabel diante do alto número de internações da população mais 

jovem e da gravidade e complicações desses casos que são acometidos pelo vírus. 

Para finalizar, foi apresentado o boletim da Dengue, sendo o número de notificações 

44 e 4 pacientes positivos (casos importados) no semestre. Não havendo mais 

questionamentos encerrou-se a reunião, e para constar eu, Eliziana Carla Nunes da 

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

demais membros presentes. 


