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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 março do ano de dois mil e vinte um, teve início a 

reunião com a leitura da pauta e da ata da reunião anterior, em seguida a 

coordenadora da atenção básica Ivanete apresentou a Pactuação Interfederativa de 

Indicadores de Saúde para o Ano 2021, na ocasião também divulgou o relatório 

enviado pela Oitava Regional de Saúde referente ao pactuado e aos resultados 

alcançados no ano de 2020, após análise pelo conselho, os membros APROVAM O 

SISPACTO 2021, na sequência apresentou-se o Relatório Anual de Gestão 2020, o 

qual foi APROVADO por todos os presentes, outro instrumento que foi apresentado 

pela equipe da Secretária de Saúde foi a Programação Anual de Saúde para o ano 

de 2022, sendo essa apreciada pelos membros e APROVADA na ocasião. A gestora 

Grasiela relata sobre uma emenda parlamentar que está na conta 926 (novecentos e 

vinte e seis) desde o ano 2016 sem ser utilizada, esta no valor de 154.940,14 (cento 

e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos), de 

acordo com a secretária este recurso estava destinado a compra de alguns 

equipamentos para a UPA, e então na época, após a licitação, alguns itens não 

tiveram cotação de nenhum fornecedor, ficando como deserto no momento da 

licitação, justificando esse saldo, sendo assim, na reunião de hoje Grasiela 

apresenta um Plano de Aplicação para utilizar esse recurso, o qual será destinado à 

compra de vários equipamentos para a secretaria de saúde, sendo os mesmos 

remetidos ao CAPS e também algumas unidades de saúde, portanto, após 

apreciação, este conselho APROVA o plano de aplicação apresentado. Em seguida, 

Grasiela expõe a respeito da vacinação do COVID-19, relatando que no sábado dia 

20 de março foram vacinados 263 pessoas e que no próximo sábado, dia 27 de 

março, ocorrerá a segunda etapa da campanha, onde serão liberadas 490 senhas 

para a população acima de 70 anos. A gestora relata que a Secretaria de Saúde 

forneceu ao Hospital e Maternidade Santa Izabel 2 máscaras VNI e 1 ambu para 



auxiliar nos atendimentos. Também foi informado que a Unidade Sentinela abrirá 

aos sábados das 07:00 horas da manhã às 12:00 horas, iniciando no próximo 

sábado. Sobre a Clínica de Reabilitação Pós-Covid-19, a secretária explica que será 

anexo a Clínica de Fisioterapia, foi organizada uma sala especialmente para esses 

pacientes, os quais serão atendidos com horário agendado pela equipe de 

fisioterapia. A cerca de 20 dias, foi realizado uma reunião com todos os médicos que 

atendem na secretária de saúde e no Hospital Santa Izabel para discutir sobre o 

tratamento precoce ao covid-19, na ocasião discutiu-se principalmente o uso de 

alguns medicamentos, ficando acordado que cada profissional terá sua conduta, a 

grande maioria é a favor do uso de medicações para prevenção, outros ainda 

apresentam resistência, sendo assim, destaca-se que a partir dessa reunião, os 

medicamentos foram providenciados e hoje estão disponíveis ao acesso de toda a 

população, desde que haja prescrição médica. Grasiela relata a possibilidade de 

vários hospitais realizarem o credenciamento para as cirurgias eletivas, sendo estes: 

Hospital Pró Vida de Dois Vizinhos, Políclica São Vicente de Paula de Francisco 

Beltrão, Instituto Santé de Dionizio Cerqueira e Hospital Madre de Dio em São 

Miguel do Iguaçu.  A gestora também convida os conselheiros presentes para 

conhecer o almoxerifado, o qual foi organizado e a partir de agora qualquer tipo de 

material para o consumo e uso de toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde 

será controlado, tanto a chegada como a saída, sendo o responsável pelo setor o 

Senhor Adones Vanderlei dos Santos. Finalizando, a conselheira Eliziana relata uma 

experiência quando necessitou de atendimento pela unidade sentinela, sendo que 

tinham várias pessoas na recepção, com máscaras de diferentes tecidos e material, 

amigos que estavam positivos, familiares que estavam aguardando resultado e ela 

que foi para a coleta do exame, sendo assim, sugere-se reformular o fluxo para que 

não haja contato tão próximo entre os pacientes. 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. 


