ATA nº 07/2021
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio do
Sudoeste – PR
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, teve início a
reunião com a leitura da pauta pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Antonia Nats, sendo: Leitura da ata da reunião anterior; Aprovação do Plano de
Contingência da Dengue; Emendas parlamentares Incremento PAB; Informes da
Vigilância em Saúde (Endemias, Mortalidade e Vacina Covid-19); Resolução SESA nº
585/2021; E demais assuntos pertinentes. Na sequencia, a Presidente Antonia
comunicou aos membros presentes na reunião, que a então Secretária Executiva Simoni
de Barros Carminatti, pediu renúncia do cargo de secretária executiva do conselho por
motivos pessoais, e que a partir de agora continuará com o trabalho apenas como
Conselheira Municipal de Saúde. Por esse motivo, a presidente mencionou que fez o
convite para o cargo de Secretária Executiva do Conselho à Enfermeira Halana
Vilhalba, a qual aceitou o convite e deu sequencia na reunião lendo a Solicitação de
Renúncia do cargo de Secretária Executiva da Simoni de Barros Carminatti e em
seguida o leu o Ofício de número 486/2021, referente à Substituição de Representante
da Secretaria Municipal de Saúde, onde a Camila Regina Rodrigues irá substituir a
Grasiela Cristina Giacobbo Nodari, e após, com a leitura da ata da reunião anterior.
Esteve presente na reunião a Camila Regina Rodrigues que na continuidade relatou que
o prefeito Ricardo assumiu a Secretaria de Saúde como Secretário Interino e então se
apresentou como Diretora da Secretaria de Saúde, colocando-se a disposição dos
conselheiros para eventuais necessidades, na ocasião a conselheira Carmen parabenizou
a Diretora Camila pelo cargo. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Maíra,
apresentou aos conselheiros o Plano de Contingência da Dengue, o qual foi
APROVADO pelo conselho, e explanou na sequencia sobre as demandas que a equipe
de endemias teve no último ciclo do mês, sendo colocado como ponto negativo o índice

de infestação predial, o qual ficou 1,3%, sendo preconizado 1% pelo Ministério da
Saúde. Maíra explicou a importância da criação do Plano de Contingência para Dengue,
o qual aborda todas as ações planejadas pela equipe de endemias. Uma das ações
destacadas por ela é a de remoção de criadouros que será executada nos meses de agosto
a setembro, pela equipe de endemias, agentes comunitários de saúde, juntamente com a
Secretaria de Obras e Urbanismo, no momento serão realizadas orientações preventivas
e entregue nos domicílios sacos de lixo para que os moradores façam a limpeza dos
terrenos, pois devido à pandemia do coronavírus, as equipes não podem entrar nos
domicílios. Posteriormente serão recolhidos os lixos pelas equipes de urbanismo. A
conselheira Carmen questionou sobre ação realizada anteriormente onde foram
distribuídos sacos amarelos que seriam utilizados para recolhimento de lixo reciclável, a
qual não teve continuidade, então Maíra relatou que a prefeitura já possui um barracão
equipado com refeitório e vestiário para criação da associação dos coletores, porém o
projeto encontra-se no momento embargado pelo Instituto Ambiental do Paraná. Maíra
aproveitou a oportunidade para informar e pedir a contribuição do conselho, que irá
reativar a Câmara Técnica da Dengue, fazendo a nomeação de entidades que farão
parte, sendo: Atenção Básica, Secretaria de Obras e Urbanismo, Agricultura, Vigilância
em Saúde, Serviço Social, Educação, Conselho Municipal de Saúde, Poder Legislativo,
Associação Comercial, Clubes de Serviço como o Rotary, Lions e Associação de
Senhoras Rotarianas. Das entidades, farão parte 1 (um) membro titular e 1 (um)
membro suplente, as reuniões serão realizadas separadas do Conselho Municipal de
Saúde e acontecerão a cada 60 (sessenta) dias. No seguimento, em relação às Emendas
parlamentares e Incrementos PAB, a Diretora de Saúde Camila expôs que o Prefeito
Ricardo esteve em Brasília e conseguiu para o município, através de emendas
parlamentares o valor de 2.155.000,00 (dois milhões cento e cinquenta e cinco mil reais)
que posteriormente foi discutido e aprovado pelo legislativo municipal através de um
projeto de lei de suplementação orçamentária, e este recurso será utilizado em sua
totalidade para cobrir gastos da secretaria de saúde. A conselheira Carmen interrogou
sobre a realização do exame de Raio X, quando voltará a ser realizado na secretaria e se
terá a contratação de um novo profissional. Maíra explicou que a técnica que fazia o
exame está afastada por motivos de saúde e por isso não é possível abrir um novo
chamamento para outro profissional, orientou também que não existe mais sala
específica para fazer o Raio X e que o aparelho está com problema, porém falou que
existe um projeto em andamento para readequação de uma nova sala, para a aquisição

de um aparelho de Raio X móvel e, que será feito uma contratação de profissional
temporário. Sobre a vacinação do Covid-19, Maíra mencionou que o município recebeu
4.400 (quatro mil e quatrocentas) doses de vacina da astrazeneca/fiocruz, através de um
ofício realizado pelo Prefeito Ricardo, solicitando doses adicionais, pelo motivo de
Santo Antonio do Sudoeste ser um município de fronteira. Destas, 400 (quatrocentas)
doses ficarão guardadas como reserva técnica porque os frascos possuem variações de
doses, alguns com 5 (cinco) e outros com 6 (seis), para não ocorrer falta de vacinas
quando for preciso imunizar com a segunda dose. Relatou também, que até o momento
17% (dezessete) da população já está imunizada com duas doses da vacina e 70%
(setenta) com a primeira dose. Maíra pediu ajuda do conselho para conscientizar a
população quanto à vacinação, pois ainda existe muita resistência de algumas pessoas
que não querem se vacinar. Sobre a Resolução SESA nº 585/2021, Camila mencionou
que esta faz referencia a três veículos que foram doados para o município, os quais irão
para a Unidade de Saúde da Família do Marcianópolis, do São Pedro do Florido e da
Vila Nova. Na ocasião, a responsável pela Ouvidoria do SUS, Jussara, se fez presente e
apresentou o relatório da ouvidoria do quadrimestre, o qual teve 14 (quatorze)
demandas, sendo: de vigilância relacionadas ao lixo; elogios de atendimentos de
profissionais; mau atendimento de profissional; criação de animais para abate em área
urbana; não cumprimento de carga horária. Jussara relatou que a maioria das demandas
foram realizadas por telefone e de forma sigilosa, colocando no contexto que dessa
forma é mais difícil de resolver e solicitou também a ajuda dos profissionais para
divulgar os canais da ouvidoria. A conselheira Carmen agradeceu toda a equipe pelo
trabalho e empenho nas campanhas de vacinação do Covid-19, e relatou que é nítida a
diferença da vacina na diminuição das internações por Covid-19. Agradeceu pelo
trabalho dos motoristas da saúde, principalmente do João, e pela parceria da Prefeitura
Municipal pela disponibilização de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade
Santa Izabel. Neste momento, não havendo mais questionamentos a Presidente Antonia
encerrou a reunião, e para constar eu, Halana Vilhalba lavrei a presente ata, a qual após
lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

