
Ata da Reunião Ordinária  do Conselho Municipal de Saúde – 07/07/2020 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte (07/07/2020), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária realizada por 

transmissão por meio eletrônico virtual, aplicativo, plataforma virtual  Zoom através de 

áudio e imagem, do Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, iniciada 

as 17:12 horas, a vice-presidente  faz a oração do Pai Nosso, a vice-presidente solicita 

aprovação da ata da reunião anterior, que foi disponibilizada antecipadamente, sendo 

aprovada, e  inicia a apresentação da pauta para essa reunião, conforme a ordem, em 

decorrência da pandemia do Coronavirus – Covid 19,  da realização dessa reunião virtual. 

1) Informação geral das ações para o enfrentamento do Coronavirus – Covid-19  dentre 

outros serviços da Secretaria Municipal da Saúde.A Diretora de Departamento 

Administrativo, enfermeira Mayara, de posse do relatório da Secretaria da Saúde 

das ações realizadas no enfrentamento da pandemia do Coronavirus- Covid 19, 

segue lendo e detalhando a estrutura física, equipamentos,  recursos humanos e 

organização funcional da Secretaria da  Saúde, Pronto Socorro e Hospital.A 

enfermeira Mayara prossegue explanando que todas as unidades de saúde , Pronto 

Socorro e Hospital contam com material e equipamentos disponibilizados e 

instalados nas unidades de saúde, para os usuários assistidos na Rede de Atenção 

Primaria de Saúde, concernente a todos os procedimentos realizados nos 

atendimentos ofertados, e cita sobre as instalações da unidade sentinela, todo o 

preparo da estrutura funcional que está sendo dado para os pacientes suspeitos de 

Coronavirus aos usuários, da unidade Sentinela. A Diretora prossegue comunicando 

das contratações de profissionais médicos  e outras funções ,para reforçar a equipe 

da unidade sentinela e demais unidades de saúde, decorrente da exoneração, 

afastamento e atestados  de médicos e outros profissionais que compõem essas 

equipes.Discorre informando do recebimento, doação por parte do Ministério da 

Saúde, dos Aparelhos de Ventilação Pulmonar, sendo 02(dois) Ventilador Pulmonar 

tipo Respirador de UTI,  e 02 (dois) Ventilador Pulmonar tipo Respirador de 

Transporte e Emergência , e suportes para os Ventiladores Pulmonares de 

Transporte. Informa que os equipamentos estão sendo instalado no Pronto Socorro 

Municipal de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, e para o 

Ventilador Pulmonar tipo Respirador de UTI, será necessária a compra do 

equipamento umidificador, sendo que este item não veio acompanhado com os 

ventiladores, respiradores pulmonares, mas está em andamento as providencias 

para a compra, e que os equipamentos serão instalados e testados pelos técnicos 

da empresa que forneceu os equipamentos para o Ministério da Saúde. A Diretora 

Mayara discorre narrando da situação epidemiológica atual do município das 

notificações de pacientes atendidos na unidade Sentinela, até a data de 07 de julho 

de 2020, sendo 303 notificações, 49 casos positivos (41 recuperados, 06 em 

recuperação e 02 óbitos), 23 casos em investigação, 231 casos descartados, 

informando que esses dados são referentes a 06 núcleos dos casos notificados e  o 

rastreamento de todos os casos notificados e os meios de transmissão são 



concernente as esses 06 núcleos, informando que esses casos não foram 

transmitidos pelo fluxo de atendimento no comercio local,explanando portanto dos 

recursos  que a gestão está providenciando junto ao Governo do Estado e pelo meio 

judiciário, na questão do Decreto Estadual da paralisação das atividades não 

essenciais.Informa ainda da questão das visitas de familiares de outros municípios, 

sendo inconstitucional esse impedimento, visitas familiares.A Diretora Mayara segue 

esclarecendo que o Ministério da Saúde contemplou novamente os municípios com 

recursos para o enfrentamento da pandemia do Coronavirus – Covid -19, estão 

sendo elaborados os planos de aplicação e será apresentado para o Conselho 

avaliar e dar parecer.Diante dessa questão, haverá chamamento para uma reunião 

extraordinária com previa convocação.Nada mais a constar, eu, Magali Soave de 

Oliveira, secretária executiva, e Mayara Oliveira Miranda Paludetto, realizaram a 

reunião em aplicativo Zoom, e lavrará a presente ata, que será assinada por mim, 

pela vice-presidente.Andirá/PR, 07 de julho de 2020. 

Adendo à Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 07 de julho de 

2020. 

Tendo em vista o recebimento do Memorando SCAPS/79/2020 de Cornélio Procópio-Pr, 

considerando a Resolução SESA/PR de nº 870/2020, que habilita os municípios a 

pleitearem a adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – 

Qualificação da Atenção Primaria , visando o Incentivo Financeiro de Investimento para o 

Transporte Sanitário, para o exercício de 2020, informando que o município foi 

contemplado com Recurso Financeiro para aquisição de um veículo Van para transporte de 

pacientes no valor de R$ 170.00,00 (cento e setenta mil reais). Em decorrência da 

apresentação da documentação recebida pela Regional de Saúde, foi enviado aos 

conselheiros de saúde através do aplicativo virtual WhatsApp, onde solicita o envio da 

documentação que consta no  checklist da SESA/PR- Secretaria de Estado da Saúde, para 

firmar o compromisso do recebimento do incentivo financeiro.Os conselheiros atentos na 

verificação da documentação que lhes foi enviada, conclamam favoráveis  a habilitação do 

município,  para que seja adquirido um veículo para acrescer na frota da Secretaria 

Municipal da Saúde, que será utilizado no transporte dos usuários da Rede de Atenção 

Primaria de Saúde do SUS - Sistema Único de Saúde, manifestada na Resolução do 

Conselho Municipal de Saúde de nº 05/2020, de 07 de julho de 2020.Andirá/Pr 07 de julho 

de 2020. 
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