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ATA REUNIÃO N. 03/2021 – CTR-28 
 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às onze horas, na sala de reuniões na 
sede do Consórcio Intermunicipal dos Serviços do Vale do Rio Pardo, reuniram-se o Comitê 
Técnico Regional – CTR-28, conforme presenças registradas em lista especial. A diretora 
Executiva do CISVALE Lea Vargas deu por aberta a reunião, cumprimentando os presentes e, 
de imediato, foi lido a ordem do dia: 1) Aprovação da Ata CTR-28 02/2021; 2) Análise das 
ações apresentadas pelos municípios; 3) Análise dos indicadores; 4) Proposta de ações 
(protocolos variáveis); 5) Assuntos Gerais. 
 

1) Aprovação da Ata CTR-28 02/2021: A ata foi lida e aprovada por unanimidade. 
 

2) Análise das ações apresentadas pelos municípios:  Os dados enviados pelos Municípios foram 
tabulados e apresentados para o Comitê. Foi ressalvado a importância do monitoramento dos casos em 
isolamento e orientação para os Municípios verificarem se os laboratórios e farmácia estão notificando 
no   e-SUS os resultados dos exames. Também foi ressalvado a importância do aumento da testagem 
com o teste de antígeno.  
 

3) Análise dos indicadores: Conforme os dados técnicos analisados, os hospitais estão novamente com 
100% dos leitos de UTI ocupados. Além disso, cinco pacientes do Vale do Rio Pardo estão internados 
em outras regiões do Estado, o que evidencia um esgotamento da capacidade de atendimento dos casos 
mais graves. Há ainda um crescimento expressivo da ocupação dos leitos clínicos. 

 
 

4) Proposta de ações (protocolos variáveis):  Será recomendado intensificar a fiscalização nos 
Municípios, será sugerida campanha publicitária regional e será encaminhada Nota Oficial conforme 
anexo. 
 

5) Assuntos Gerais: O órgão fará uma análise dos atuais protocolos variáveis das atividades econômicas 
e sociais e irá recomendar novas restrições. Na semana passada, o Comitê, em parecer técnico, já havia 
indicado alterações no modo de operação e funcionamento dos estabelecimentos.  

 
6) Encerramento: Como nada mais foi tratado, eu Everton Miritz Jeske, Lea Vargas e Diogo Frantz, 

lavramos a presente ata, que vai assinada, juntamente com a lista de presença. 
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