
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 13/09/2021. 

 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (13/09/2021), equipe 

técnica da Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária, 

transmissão Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde, com a participação dos 

conselheiros. Dando a abertura na reunião iniciada às 16:00 horas, a presidente dá as 

boas vindas,segue com a aprovação da ata anterior e os agradecimentos a Deus pela 

preparação de mais um dia e mais uma reunião, e a oração do Pai Nosso ministrada 

pela conselheira Solange.A reunião discorre, discutindo a pauta, com a seguinte 

ordem.1) Esclarecimento demissão servidores do Hospital.2)Avaliação final do 

Protocolo de Fórmula Nutricional  para Idoso.3)Informações confecção do Plano 

Municipal da Saúde 2022/2025, e PAS-2022-Programação Anual da 

Saúde.4)Informação recebimento de recursos emenda parlamentar.A reunião discorre, 

o Diretor Administrativo do Hospital Diomar Mazzutti explica o motivo que ocasionou as 

demissões dos funcionários, sendo uma Enfermeira, uma Técnica de Enfermagem e 

uma Recepcionista, em decorrência do excesso de funcionários, informando que 

também terá demissões na unidade sentinela, assim que estabilizar a situação da 

pandemia do Coronavirus no município, diante da dificuldade de manter a folha de 

pagamento, e os recursos escassos oriundo do Ministério da Saúde para sustentar os 

atendimentos do Hospital. O Diretor narra ainda da dificuldade de manter a folha de 

pagamento frente as despesas dos atendimentos para o Covid-19, ajustando com as 

outras despesas do Hospital,  informa ainda que os 03(três)servidores demitidos já 

estão empregados, e o seu constrangimento de realizar as demissões nesse momento 

de crise que o País enfrenta.Os conselheiros fazem questionamentos, sendo todos 

esclarecidos com as explicações dadas sobre o assunto pelo Diretor do 

Hospital.Prosseguindo, no quesito do Protocolo de Fórmulas Nutricionais, debatido em 

reunião, é comunicado para os conselheiros que os ajustes solicitados foram realizados 

e será aplicado para o fornecimento aos pacientes assistidos nessa demanda, 

conforme manifestada na Resolução de nº 09/2021 do Conselho Municipal de Saúde.A 

Enfermeira Mayara prossegue explicando a confecção do Plano Municipal da Saúde e 

da Programação Anual de Saúde, informando que a Regional de Saúde esteve no 

município verificando os instrumentos, orientando os ajustes e posterior 

aprovação.Prosseguindo, os conselheiros são informados do credito do Ministério da 

Saúde recebido nesse mês no valor de R$300,000,00(trezentos mil reais), de Emendas 

Parlamentares,Bancada do Paraná, senador Oriovisto no valor de 

R$200.000,00(duzentos mil reais), e senador Alvaro Dias no valor de 

R$100.000,00(cem mil reais), destinados para despesas necessárias com os 

atendimentos da Rede de Atenção a Saúde, e foi passado a programação da utilização 

dos recursos para a Câmara de Vereadores.Os conselheiros discutem da Audiência 

Publica do segundo quadrimestre para o dia 24 de setembro, que será encaminhada 

por email a todos no dia 22/09/2021 para avaliação e ajustes caso necessário.A 

presidente agradece a presença de todos, não havendo mais nada a constar, e 



encerra-se a reunião às dezesseis  horas e quarenta minutos, . Eu, Magali Soave de 

Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do Conselho Municipal 

de Saúde, Lucinéia Aparecida da Cruz, por mim. Andirá/Pr, 13 de Setembro de 

2021.Acessos Conselheiros:Lucinéia,  Alexandre,José Adelmo, Rosana, Solange, 

Mayara, Natassia, Mayara, Magali, Marilia, Mazzutti, Ana Cristina.Os conselheiros que 

não participaram da reunião justificaram. 

Lucinéia Aparecida da Cruz 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Magali Soave de Oliveira 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 
 


