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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 13:30 horas, 

reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Redondo, 

membros do Conselho Municipal de Saúde de Pouso Redondo, com a finalidade de 

discutir e aprovar diversos assuntos de interesse do Município de Pouso Redondo, 

representados na área de Saúde Pública. Iniciando a reunião, o assessor do Município de 

Pouso Redondo, Senhor Adelar José Tolfo, deu início aos trabalhos expondo que o 

Município teve uma ação do Ministério Público questionando as ações, periodicidade das 

reuniões e publicidade das datas, locais, horários e pauta de reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde. A Presidente Simone Vieira da Silva deu ciência aos conselheiros 

de que o assunto fora resolvido e também criado um link na página da Prefeitura 

Municipal para as divulgações de todas as informações e reuniões do Conselho. 

Prosseguindo passou-se a apresentação dos temas, discutidos pela equipe da gestão 

municipal da saúde, que se referem a revisão do plano diretor do município de Pouso 

Redondo, de acordo com a Lei Complementar n° 002 de 14 de julho de 2009. Após a 

apresentação e discussão a revisão setorial da Saúde foi aprovada por unanimidade e 

seguirá para a Prefeitura Municipal dar continuidade, juntamente com os demais setores 

para aprovação final, tendo como sugestão de incluir para o Município o SVO – Serviço 

de Verificação de Óbito. Em seguida foi apresentado e discutido o plano de ações de 

Vigilância Sanitária 2020/2023. Tendo em vista o esgotamento do prazo de implantação 

do referido Plano e, em virtude da aprovação pela Comissão Inter gestores Bipartite – 

CIB pela municipalização dos diversos códigos de procedimentos, os conselheiros 

concluíram pela Aprovação do referido Plano com a ressalva de que o Estado de Santa 

Catarina deverá proceder as capacitações e treinamentos necessários para os técnicos 

municipais a fim de habilitá-los para a realização de vários procedimentos onde o 

município, até esta data, não possui estruturação técnica suficiente. Enquanto aguarda-se 

pelas referidas capacitações, o Estado deverá manter a presença técnica em 

procedimentos de maior risco e proceder orientações aos técnicos municipais em 

operações de menor risco, ambos sendo aqueles que eram de competência estadual até a 

realização e aprovação deste plano de ações. Em seguida passou-se a palavra para a 

conselheira Paloma Lourenço, representante da Sociedade Hospitalar Comunitária 

Annegret Neitzke, que apresentou aos conselheiros a necessidade de aprovação da 

implantação de leitos de retaguarda em Psiquiatria. Paloma argumentou sobre a 

necessidade e importância dos referidos leitos e, após discussões e informações discutidas 

a proposta foi aprovada por unanimidade. Paloma também passou a informação aos 

conselheiros que no mês de julho será realizada mutirão de cataratas, pterígio e 

capsulotomia com yag laser, conhecido como limpeza de lente. Prosseguindo, a 

Presidente Simone apresentou aos conselheiros a situação que se encontra a imunização 

contra a COVID19 e, de que o município opera dentro da normalidade de acordo com as 

doses das vacinas recebidas. O próximo assunto abordado foi o calendário de reuniões do 



conselho, onde todos optaram e decidiram pela última sexta-feira de cada mês, às 13:30 

horas, na sala de reuniões do Posto de Saúde Centro. Para encerrar passou-se a discussão 

sobre a posse dos membros da nova constituição do Conselho Municipal de Saúde, que 

foram nomeados através do Decreto nº 070/2021, de 27/05/2021, e eleição e posse da 

nova diretoria, que ficou assim composta: PRESIDENTE – Anna Lice Nardelli 

Mengarda; VICE-PRESIDENTE – Vitório Antônio Roveri da Silva; 1º SECRETÁRIA 

– Paloma Lourenço; e 2º SECRETÁRIO – Marcos Pereira. Nada mais havendo a tratar, 

o conselheiro Maikel Verdi lavrou a presente ata e, a presidente deu por encerrada a 

reunião. Pouso Redondo, 28 de maio de 2021. 

  


