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

Sudoeste - PR 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, a reunião iniciou 

com a leitura da pauta e da ata anterior, na sequencia a Gestora Grasiela comenta 

sobre o o cenário dos casos postivos para covid-19 e destaca sua preocupação, 

percebendo que a tendência é agravar ainda mais a situação atual, enfatiza sobre o 

atual Decreto, o qual reduz a circulação de pessoas e reforça os cuidados 

necessários, inclusive destaca-se que este Decreto foi publicado dias antes da 

Recomendação do Conselho de Saúde e observa-se que o mesmo já atende o 

indicado por este conselho. A Secretária destaca a redução do número de 

internamentos por covid-19 nessa semana, porém em contrapartida ocorreram 

vários óbitos. Questionada sobre a vacinação, Grasiela explica que quando ocorre 

sobra de doses, a equipe acessa a lista de espera e entram em contato para que o 

paciente da lista receba a dose de sobra. A Gestora Grasiela e a Coordenadora 

Ivanete relatam sobre uma denúncia realizada na ouvidoria da Oitava Regional de 

Saúde, e que foram informadas na manhã de hoje sobre esse registro, tratando-se 

de um casamento de uma funcionária da saúde o qual ocorrreu em nosso município 

no dia vinte e dois de maio, inclusive Grasiela e Ivanete conversaram com a noiva 

com antecedência explicando sobre o decreto e orientando que só era permitido a 

realização da Cerimônia Religiosa seguindo os protocolos da  Igreja, porém não 

poderia realizar nenhum tipo de festividade, jantar, reunião, enfim, nada que 

aglomerasse pessoas. Porém, não foi o que aconteceu, no sábado a equipe de 

fiscalização da vigilância recebeu a denúncia e foi até o estabelecimento Cantina 

Araedes, onde conclui-se que haviam mais de 100 pessoas no local, sendo que a 

capacidade permitida pelo Decreto seria bem menor, o estabelecimento foi autuado 

e os convidados orientados a deixar o local. A coordedora da Vigilância Maíra 

ressalta que o dono do restaurante havia sido informado dias antes que não poderia 

realizar esse jantar, mesmo assim o fez. O proprietário tem um prazo de cinco dias 



para recorrer o valor da multa. Maíra destaca sobre os grupos que já foram 

vacinados, sendo: trabalhadores de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, 

deficientes permanentes, trabalhadores da educação municipal e estadual, 

pacientes que possuem o Benefício de Prestação Continuada e que a partir de 

agora a vacinação irá avançando de acordo com as doses recebidas, também 

explica que o município pretende realizar a vacinação dos trabalhadores das 

indústrias na própria empresa para agilizar o processo, mas ainda não há uma data 

prevista. Em seguida, a técnica do DigiSUS Cristiane realiza a apresentação do 1º 

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior de 2021 (RDQA), o qual já havia sido 

encaminhado anteriormente a cada conselheiro para apreciação, destacando o 

percentual aplicado em Saúde de dezenove, doze por cento (19,12%). Na 

oportunidade, a Secretária Grasiela explica que houve mudança no modelo do 

pagamento dos custeios para as equipes de saúde e que a partir de agora, o cálculo 

será pela produção, então, o valor virá de acordo com o número de atendimentos 

e/ou procedimentos realizados. Grasiela informa que todos os gestores da Regional 

de Saúde receberam treinamento do SEBRAE e que em breve as equipes de saúde 

tambpem serão treinadas. A gestora relata a conversa com o Diretor técnico do 

Hospital e Maternidade Santa Isabel Dr. Aluizio Guimarães sobre a possibilidade de 

ativar dez (10) leitos covid-19 em seu hospital, porém há ainda uma dificuldade com 

a Licença Sanitária do local o que impossibilta tal situação, então juntos estão 

trabalhando para tentar agilizar e liberar esse processo. Maíra informa sobre os 

casos de dengue em nosso município, ressaltando que a equipe da Oitava Regional 

de Saúde sempre vem para o Monitoramento de Campo junto a nossa equipe de 

Endemias e que o trabalho desta equipe foi parabenizados pelos técnicos da 

regional, nosso boletim da dengue totaliza 54 notificações no quadrimestre e 4 casos 

confirmados (todos importados). A conselheira Antonia, questiona qual os horários 

de funcionamento da fisioterapia, o que é explicado pela gestora, a conselheira 

então sugere que se possível o atendimento seja estendido para o horário noturno 

para àqueles pacientes que trabalham, o que será avaliado pela Secretária. A 

gestora finaliza informando que em breve todas as unidades de saúde terão 

atendimento odontológico e também um profissional farmacêutico para dispensar as 

medicações de controle especial. Não havendo mais questionamentos 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. 


