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

Sudoeste - PR 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do presente ano, teve início a reunião 

com a leitura da pauta pela Presidente Antonia, sendo: leitura da ata da reunião 

anterior, implantação do serviço de prótese, cirurgias eletivas, primeira audiência 

pública 2021, relatório anual de gestão 2020 e COVID-19. Na oportunidade foi 

entregue uma cópia do calendário das reuniões, e conforme discussão entre os 

membros, fixaram a última quinta-feira de cada mês para as reuniões ordinárias, e 

não mais na quarta-feira como anteriormente. Também esteve presente a 

enfermeira Halana que apresentou os dados da primeira audiência pública do ano 

de dois mil e vinte e um, referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte, e em 

seguida fez-se a leitura da ata da reunião anterior. As conselheiras Antonia e 

Andreia sugerem que haja a apresentação de todos os planos de aplicação ao 

conselho municipal de saúde, pois de acordo com elas, será mais fácil entender e 

visualizar onde será aplicado cada valor, assim, também promove maior 

entendimento pelos membros quando apresentado a prestação de contas pelo setor 

de contabilidade, então a secretária Grasiela acrescenta, que em seu trabalho como 

secretária no ano de dois mil e dezesseis a mesma tentou organizar as pastas, e 

inclusive gostaria de organizar um setor de licitação dentro da secretaria de saúde, 

para acompanhar de perto cada trabalho, na ocasião registra que a gestão dos 

contratos relacionados à esta secretaria já está sendo acompanhando pela gestora, 

justificando que a equipe da saúde tem entendimento suficiente para saber o que 

deve ser licitado, aditivado, executado, cancelado, enfim, qual atitude tomar nas 

diversas situações. Em relação ao COVID-19, a gestora explica que nesta tarde 

estava na Prefeitura Municipal onde na data de hoje ainda deve ser publicado o 

novo decreto municipal, destaca a delicada situação da nossa região e macrorregião 

em relação aos leitos para COVID-19, sendo que ontem a situação na regional 



estava equilibrada, já na data de hoje, há 7 (sete) pacientes aguardando vaga para 

transferência, que a falta de consciência da população é preocupante. O laboratório 

do estado está com um número alto de exames para análise, registra-se que ontem, 

haviam 1.151 (um mil, cento e cinquenta e uma) pessoas aguardando resultados, 

destes 147 (cento e quarenta e sete) da nossa regional de saúde. A Conselheira 

Carmen questiona se a sentinela fará atendimento no horário noturno e Grasiela 

aproveita a oportunidade para destacar sobre os horários de atendimento dos casos 

de COVID- 19, informando a este conselho o seguinte: casos suspeitos de covid-19 

são atendidos de segunda à sexta-feira na sentinela das 7:30h às 11:30h e das 

13:00h às 17:00h, após esse horário o paciente que necessitar será atendido pela 

equipe do plantão noturno no horário das 17:00h às 22:00h, no centro de 

especialidades, após esse horário e nos sábados, domingos e feriados, estes são 

atendidos pelo o hospital Santa Isabel, inclusive o hospital foi oficiado sobre o novo 

fluxo de atendimento, ressaltando sobre aqueles casos que o paciente necessita de 

exames fora do municipio, que a equipe hospitalar deve entrar em contato com os 

responsáveis da secretaria de saúde para agendar o exame e o transporte, 

agilizando assim o atendimento do paciente e não entregar o pedido para paciente e 

nem familiar. Em relação as doses de vacinas, até hoje o município recebeu um total 

de 518 (quientas e dezoito) doses e que hoje a tarde receberemos mais doses, não 

sabe-se ainda o número exato, estas serão para vacinar idosos acima de 80 anos, 

todas essas doses são informadas em diferentes sistemas, para regional de saúde, 

para ministério da saúde, para promotoria pública, entre outros, por isso, enfatiza-se 

a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde dentro da secretaria, 

os quais vem auxiliando neste e em outros trabalhos. A Presidente solicita que a 

gestora explique sobre o Programa de Próteses Dentárias, então Grasiela explica, 

que houve o credenciamento de uma Clínica aqui do município para realizar esse 

trabalho, e que criou-se uma fila de espera, onde são autorizados em torno de 

12.000,00 (doze mil reais) mensais para a produção de próteses dentárias a esses 

pacientes.Em relação às cirurgias eletivas, a gestora foi até o hospital junto com 

alguns membros do Consócio e então decidiram que as cirurgias eletivas dos 

municípios que pertencem a oitava regional de saúde serão por credenciamento 

através do consórcio e que qualquer hospital com estrutura adequada poderá 

participar. Nesse momento, após a avaliação dos dados apresentados no ínicio 

desta reunião, das ações de saúde dos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2020, este conselho resolve APROVAR a primeira audiência pública 

referente ao terceiro quadrimestre de 2020, também após a apreciação dos dados 



orçamentários apresentados pelo Departamento de Contabilidade, este conselho 

resolve APROVAR a prestação de contas do ano de 2020. 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. 


