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

Sudoeste - PR 
 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, teve ínicio às 

quatorze horas e dez minutos a primeira reunião ordinária do presente ano, na sala 

de reuniões da Prefeitura Municipal. A Presidente Antonia fez a abertura, 

cumprimentando a todos os presentes, agradecendo em especial a presença do 

vereador Vanderlei Novak, na sequência justificou o atraso da atual Secretária, a 

qual está em atendimento de um paciente e logo se fará presente. Então, Ana Maria 

Bandeira contadora da Prefeitura inicia a apresentação de Prestação das Contas do 

ano de dois mil e vinte e na ocasião entrega uma cópia do conteúdo a cada 

conselheiro, que após apreciação devem informar o parecer final. Ana Maria 

apresentou um total de receitas resultantes de impostos e transferências 

constitucionais e legais no ano de 2020 (dois mil e vinte) de 37.040.600,64 (trinta e 

sete milhões, quarenta mil, seiscentos reais e sessenta e quatro centavos) e destes 

é dever do munícipio gastar no mínimo 15% em saúde, portanto, o valor a ser 

aplicado no ano de dois mil e vinte seria de 5.556.090,10 (cinco milhões, quientos e 

cinquenta e seis mil, noventa reais e dez centavos), porém o total de despesas 

pagas foram de 8.197.503,31 (oito milhões, cento e noventa e sete mil, quientos e 

três reias e trinta e um centavos) resultando em um índice final de 22,14% aplicados 

com saúde. Nesse momento já presente, a Secretária Grasiela após observar as 

despesas pagas, questiona sobre os valores gastos com seguros de veículos, 

indagando se a contratação se deu por meio de pregão, o que é confirmado pela 

funcionária Elionete do setor de  licitação. Em seguida, fez-se a leitura da ata da 

reunião anterior e a apresentação da nova equipe da Secretaria, sendo: Enfermeira 

Grasiela Cristina Giacobbo Nodari- Secretária Municipal de Saúde, Enfermeira 

Ivanete Vaz Simão- Coordenadora da Atenção Básica, Enfermeira Maíra Regina de 

Sá Sguarezi- Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde e o Enfermeiro 

Lucas Giacobbo- Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Na 



opurtunidade, Grasiela explica que também foi eleita vereadora e que sua licença se 

deu para que pudesse assumir a Secretaria, também relatou que uma de suas 

primeiras ações foi organizar e reabrir as unidades de saúde que estavam fechadas, 

pois segundo ela, todas as equipes devem estar preparadas para atender casos 

suspeitos de COVID-19, inclusive já há uma enfermeira elaborando o Protocolo 

Municipal de Atendimento ao COVID-19 e posterior a isso, todas as equipes de 

saúde da família serão capacitadas. A maioria dos conselheiros relatam que não 

tiveram nenhum curso disponibilizado e que frequentemente questionavam a gestão 

sobre isso, mas que não se tinha resposta. Então a Secretária explica, que os 

cursos são ofertados pela Escola Pública de Saúde e que a informação que se tem é 

de que não houve recursos para isso, portanto não houve curso disponível. A 

conselheira Andrea questiona sobre o serviço de Raio-X e Grasiela explica que a 

técnica desse setor está de atestado médico, inclusive passou por cirurgia e não há 

previsão para retorno, mas que já foi solicitado ao setor de recursos humanos esse e 

outros profissionais. Grasiela destaca sobre os pacientes que foram avaliados para 

cirurgia no Hospital Madre de Dio em São Miguel do Iguaçu, sendo que somente de 

ortopedia, ficaram 138 pacientes avaliados e sem previsão de data para cirurgia, a 

Secretária pretende ir até o hospital na próxima semana juntamente com membros 

do Consórcio Regional de Especialidades (CRE) para avaliar a possibilidade de 

contratar o serviço via consórcio e também no intuito de rever o contrato firmado por 

esse município e assim resolver a situação dos pacientes já avaliados. O Vereador 

Vanderlei pergunta se já houve conversa com o Município de Pranchita para realizar 

as cirurgias na Fundação Hospitalar da Fronteira, Grasiela esclarece que há sim 

uma proposta para regionalizar as cirurgias eletivas naquele hospital, porém, está 

sendo apreciado sendo que a Fundação ainda não possui estrutura física e de 

recursos humanos para isso, inclusive nosso município possui oito autorizações de 

internamento hospitalar (AIH´s) que deveriam ser utilizadas para cirurgias o que não 

está sendo cumprido, justificam que a tempos estão sem anestesista. Sendo assim, 

atualmente estamos encaminhando casos cirurgicos eletivos somente para o 

Hospital de Dionisio Cerqueira. Na opurtunidade, a conselheira Carmen e a 

Secretária explicam aos demais que devido a Pandemia, o Ministério da Saúde 

realizou uma média histórica dos internamentos hospitalares e então, está sendo 

pago um valor fixo aos Hospitais, inclusive à Maternidade Santa Isabel, o qual é de 

propriedade particular e possui 90 AIH´s conveniadas aos SUS, se este fosse 

filântrópico, poderia receber recursos de outras esferas e assim contratar mais 

profissionais e adquirir outros equipamentos. Grasiela destaca que houve uma 



restruturação na Saúde e que a mesma, solicitou ao Prefeito que fosse mudado o 

mínimo possível, voltando a Secretaria de Saúde para o lugar de antigamente, 

sendo a entrada principal na primeira porta do prédio da esquina, onde era o CAPS, 

este,  foi para a antiga Escola Criança Feliz, há uma quadra do posto central e está 

passando por reformas para melhorias. A Secretária Grasiela questiona sobre as 

reformas e mudanças realizadas no prédio da antiga UPA e no posto central, pois de 

acordo com ela, criou-se uma obra entre os dois prédios, onde inviabilizou toda a 

estrutura, não deixando saída de ar e não não havendo o que fazer, até seria 

possível quebrar e tentar arrumar, mas tudo isso gera custos, então a idéia naquele 

local é de criar um almoxerifado geral. Em relação as duas equipes de saúde III 

(três) e IX (nove), a príncipio serão mantidas no mesmo local e na antiga UPA, 

pretende-se criar um centro de especialidades, a gestora já conversou com alguns 

profissionais, como: oftalmologista, reumatologista, ginecologista e cardiologista 

para possível contratação e atendimento naquele local. Dr. Paulo irá permanecer 

atendendo as 15 horas do seu concurso, o local de atendimento será sempre no 

centro de especialidades, o Dr. Jony, assim como o Dr. Paulo estão credenciado 

pela Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS) para realizar exames de 

ultrassonografias, estes que serão encaminhados para os 2 médicos, os quais 

deverão fazê-los em seus consultórios particulares. O Plantão Noturno é atendido no 

Posto de Saúde da Sete de Setembro até as 22:00 horas, posteriormente será 

transferido para o Centro de Especialidades, o sentinela mudou para o predio da 

antiga clínica da mulher, onde estava a secretaria de saúde. A conselheira Andrea 

argumenta se seria possível colocar a agente comunitária de saúde a qual possui 

curso de técnica em radiologia para  trabalhar no raio-x e Grasiela explica que não, 

já que lá é um lugar de alta periculosidade, inclusive registra que há várias agentes 

de saúde trabalhando dentro da secretaria e que não vê problema nesse desvio de 

função, apesar de legalmente isso não ser indicado, pois ela precisa desses 

profissionais mesmo que temporiaramente até que se solucione a questão do 

concurso público e que nenhum desses profissionais estão exercendo função de 

risco. Em relação a Pandemia, a atual Secretária destaca que são muitas as ações 

preventivas que estão sendo orientadas e que devem ser seguidas por toda a 

população, inclusive registra a sua solidariedade a Diretora de Vigilância em Saúde 

Maíra e a ex- Secretária Maria Elisa e toda a equipe na elaboração do Decreto ao 

COVID-19, pois sabe-se que não é uma tarefa fácil, que na maioria das vezes a 

população não entende e não colabora. A enfermeira Maíra falou sobre a vacinação, 

até o momento foram recebidas 254 (duzentas e cinquenta e quatro) doses de 



vacinas, as quais foram aplicadas de acordo com o plano de vacinação, inclusive os 

pacientes da hemodiálise solicitaram, porém deve-se respeitar o cronograma. Tudo 

é registrado em planilhas e prestado contas das doses para a Regional de Saúde e 

para o Ministério da Saúde. Maíra comunica que a partir de hoje será divulgado um 

boletim informativo sobre a vacinação do COVID-19, registra que na data de hoje 

ocorreu mais um óbito por COVID-19, este que estava internado na cidade de 

Francisco Beltrão, totalizando três óbitos para o munícipio. Ainda com algumas 

dúvidas em relação aos valores enviados para auxiliar no combate da Pandemia, a 

Presidente Antonia juntamente com os demais membros do Conselho decidem 

encaminhar um Ofício ao setor de contabilidade solicitando as Portarias que dispõe 

desses recursos, bem como a relação de bens e serviços pagos com estas. A 

gestora solicita a apresentação da mesa diretora deste conselho, sendo: Presidente: 

Antonia Natts dos Santos, Vice- Presidente: Eliziana Carla Nunes da Luz, Secretária 

Geral: Carmen Rosane Guimarães, Tesoureira: Franciele Vieira Cauduro, eleitos 

pelos demais membros, e indicada como Secretária Executiva: Simoni Aparecida de 

Barros Carminatti, a qual será mantida pela Mesa Diretora. Nesse momento, não 

havendo mais questionamentos a Presidente Antonia encerrou a reunião, e para 

constar eu, Simoni Aparecida de Barros Carminatti lavrei a presente ata, a qual após 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 


