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    ATA REUNIÃO N. 02/2021 – CTR-28 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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) Regimento Interno do CTR-28; 2) Dados 
Epidemiológicos da Região; 3) Manutenção dos oito leitos no Hospital São Sebastião Mártir; 4) 
Assuntos Gerais. 

1) Regimento Interno do CTR-28: O Regimento Interno do CTR-28 foi apresentado e 
aprovado por unanimidade, destacando-se que as deliberações do Comitê ocorrerão 
por maioria simples. 

2) Dados Epidemiológicos da Região: Foram apresentados os dados epidemiológicos 
da Região onde os casos confirmados apresentaram um aumento de 56,8% frente a 
semana anterior.  A taxa de aumento de mortalidade foi de 8,3%. Os Leitos Clínicos 
apresentaram um aumento na ocupação de 20,3 % e apresentou um aumento de 
17,1% de internados em UTI, entre suspeitos e confirmados, o que representa uma 
variação de 6 pacientes. Com isso, a região possui 42 internados por Covid-19 em 
UTIs e taxa de ocupação de 93,3%, com apenas 4 leitos livres. A vacinação da 
segunda dose na região apresenta percentual de 10,9% o que equivale a 6° menor 
proporção da população vacinada com a segunda dose no Estado. A Coordenadora 
Regional de Saúde Mariluci Reis relatou que já há espera por leitos na região. Em 
análise aos indicadores da vacinação, constatou-se que os municípios estão 
apresentando demora em informar os registros nominais e individualizados, junto ao 
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online), 
por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Todavia, os municípios 
deverão realizar os registros de dados no sistema de informação em até 48 horas. 

3) Manutenção dos oito leitos no Hospital São Sebastião Mártir: Foi encaminhado 
durante a semana o Ofício 001/2021-CTR-28 para o Gabinete do Prefeito de 
Venâncio Aires manifestando preocupação quanto ao fechamento de 8 Leitos no 
Hospital São Sebastião Mártir. 

4) Assuntos Gerais: Foi emitido o Parecer Técnico n° 03/2021 com recomendação de 
providências quanto ao aviso recebido pela Região 28, tendo em vista o agravamento 
da pandemia na região. Encerramento: Como nada mais foi tratado, eu Everton Miritz 
Jeske, Léa Vargas e Diogo Frantz, lavramos a presente ata, que vai assinada, 
juntamente com a lista de presença. 
 
 
 

 
COMITE TÉCNICO REGIONAL 

CTR-28 
 


