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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA CINCODO MÊS DE AGOSTO 2 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTEE UM PELA PLATAFORMA DIGITAL 3 

GOOGLE MEET COM INÍCIO ÀS19:30H. 05/08/2021. A Secretária Executiva 4 

do Conselho Municipal de Saúde Michele CristinaBravim, fez conferência do 5 

quorum. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde Roseli Chem, iniciou 6 

a reunião agradecendo a participação de todos. Participaram os seguintes 7 

conselheiros: Representantes do Governo: Representantes do Governo: 8 

Secretaria de Finanças: Titular Rubens Junior Conde; Suplente:Maria José 9 

Brito Aray; Representantes do Governo: Secretaria de Assistência Social: 10 

Titular Gislaine Ferreira da Silva Nascimento; Representantes da Secretaria 11 

do Meio Ambiente:Titular Adriana Wanessa Rodrigueiro  Queiroz; 12 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde; Representantes da CUT: 13 

suplente Dionata Amichal Lemes Cabral; Representantes do Conselho 14 

Regional de Psicologia: Titular Luciana Fortunato de Oliveira; Suplente 15 

Jessica Conte; Representantes do Conselho Regional de Nutrição: Titular: 16 

Priscila Faustino de Lima Casadei; Suplente Bruna Amissi; Representantes 17 

dos Usuários: Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente Antonio 18 

Araujo da Costa; Representantes da Associação Comercial – ACIP: Titular 19 

Maria Regina Seibel Pontim; Representantes do Conselho Comunitário Água 20 

Boa – CODECAB: Titular; Marcio Soto Ruiz; Representantes da Igreja 21 

Católica Jesus Bom Pastor: Titular: Marcos Rodrigues de Carvalho; Suplente 22 

Nailson Bacon; Paróquia São João Maria Vianey: Titular Divino Jose da Siva; 23 

Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana Oliveira de Souza; 24 

Representantes da Pastoral da Saúde: Adélia Jacinto Pereira; Representante 25 

da Ordem dos Pastores Evangélicos – Suplente: Carlos Aparecido Fenille; 26 

Representantes da Igreja Assembléia de Deus – IADEPO: Titular Rosilene 27 

Bispo de Alencar Queiroz; Convidados: Secretária de Saúde Francieli Silva 28 

Oliveira,Coordenador da Vigilância Ambiental Alessandro Ribeiro.Em seguida 29 

foi solicitada a Secretária Executiva Michele, a leitura da pauta do dia.1 - 30 

Leitura, apreciação e votação da Pauta; 2 - Apreciação e votação da Ata da 31 
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Reunião do dia 01/07/2021; 3 - Expediente Julho 2021; 4- Ofício 032/2021 – 32 

Vigilância Ambiental /Dengue, Criação do Comitê da Dengue; e Diagnostico 33 

de Situação do Monitoramento do Programa de Controle da Dengue, 34 

Chikungunya e Zika. (Coordenador da Vigilância Ambiental Alessandro 35 

Ribeiro); 5 - Auditoria da Saúde (Elisangela Lisboa Fantin); 6 - Reformulação 36 

do Regimento Interno (Comissão de Assistência e Avaliação); 7- Portaria nº 37 

3896/2020 Resolução nº 356/2021 - Recurso no valor R$71.460,67 (setenta e 38 

um mil reais quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) 39 

investimento compra de exames (testes COVID); 8 -Outros. Foi solicitada a 40 

inclusão das seguintes pautas: Retomada das reuniões presenciais, 41 

Vacinação em horários diurnos nas UBS e Relatório de Deliberações 42 

conforme reuniões da Mesa Diretora e Comissões. Presidente coloca em 43 

discussão a pauta. Sem observações foi colocada em votação, pauta 44 

aprovada com a inclusão conforme solicitado. Apreciação e votação da Ata da 45 

Reunião do dia 01/07/2021; a Presidente relata que foi encaminhada a ata 46 

pelo grupo do whatsaap e email para todos os conselheiros para analise 47 

previa. Presidente coloca em votação. Aprovada por todos. Expediente de 48 

Julho, a Secretária Executiva comenta que foi encaminhado pelo e-mail e 49 

whatsapp para analise e ressalta sobre a resposta do Oficio nº 024/2021CMS 50 

que foi encaminhado ao do Tribunal de Contas solicitando apoio ao para que 51 

sejam apuradas e analisadas as contas dos últimos anos da Política de 52 

Saúde do Município de Paiçandu, para que se possa ser entendido a situação 53 

que se encontra a saúde Pública no Município. A resposta foi que a prestação 54 

de assessoria técnica não se insere dentre as competências deste 55 

Tribunal.Ademais, a saúde pública é tratada no âmbito das Prestações de 56 

Contas Anuais dos Municípios do Estado do Paraná. Nos últimos dois 57 

exercícios, por exemplo, conforme escopos de análise definidos por meio da 58 

Instrução Normativa n° 151/20201 e da Instrução Normativa nº 157/2021, além 59 

da verificação da aplicação do índice mínimo de 15% em serviços e ações de 60 

saúde pública, foram solicitadas informações no Relatório do Controle Interno 61 

sobre o Conselho Municipal de Saúde, bem como cópia do Parecer do 62 
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Conselho sobre as contas, a fim de verificar eventuais apontamentos de 63 

irregularidades. A Presidente comenta que a parte do Conselho foi feita e 64 

coloca em aberto para observações, sem observações. Ofício 032/2021 – 65 

Vigilância Ambiental /Dengue, Criação do Comitê da Dengue; e Diagnostico 66 

de Situação do Monitoramento do Programa de Controle da Dengue, 67 

Chikungunya e Zika. A Secretária Executiva apresenta o Coordenador da 68 

Vigilância Ambiental Alessandro Ribeiro agradece a participação e esclarece 69 

sobre a importância da Criação do Comitê da Dengue que com a criação do 70 

comitê se torna responsabilidade de todos em conjunto com a sociedade civil 71 

sobre a prevenção da Dengue através da troca de experiências para 72 

solucionar questões especificas para não acarretar em uma nova epidemia, o 73 

conselheiro Padre Nailson questiona se já houve este comitê em algum 74 

momento se tem uma composição por decreto para ser constituído, o 75 

Coordenador Alessandro responde que em 2014 foi criado este comitê no 76 

município e que desde então esta desativo e agora pretendem implementar 77 

para que tenham um plano de ação para desempenhar se preciso em um 78 

momento de epidemia. A Secretária Francieli comenta que um grupo de 79 

servidores faziam o trabalho do comitê, mas não estava regularizado, e que 80 

agora trouxeram essa pauta para o conselho para se tornar realidade e 81 

regularizar. Após analises e discussões Colocada em votação a Criação do 82 

Comitê, aprovado por unanimidade. Próximo ponto Diagnostico de Situação 83 

do Monitoramento do Programa de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika 84 

o Coordenador Alessandro ressalta que na data de sete de Julho aconteceu 85 

esse Monitoramento, a Secretária executiva comenta que o Conselho 86 

participou desta reunião e enfatizou sobre o Diagnostico de Situação citando 87 

alguns tópicos, como as situações identificadas, Ações e Prazos para 88 

adequações. Após analises e discussões entre os gestores e conselheiros 89 

alguns pontos foram enfatizados no diagnostico como alguns funcionários 90 

Agentes de Endemias não estão todos locados no combate as endemias, e 91 

que alguns não tem vinculo estatutário, adequação de um local fechado e 92 

seguro para guarda de equipamentos, limpeza e licitação para venda dos 93 
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veículos sucatas que se encontram na garagem Municipal, adequação da 94 

Política de resíduos e otimizar a vida do aterro sanitário, ampliar e melhorar a 95 

integração entre todas as secretarias do município e demais parceiros, 96 

aquisição de veiculo de maior porte para equipes no território, aquisição de 97 

um novo microscópio, contrato permanente e adequações no numero de 98 

agentes no campo, entre outros que se encontram no documento oficial. Após 99 

as analises conselheiro padre Nailson sugere que a gestão realize um 100 

planejamento destas metas exigidas com curto, médio e longo prazo e 101 

apresente ao Conselho para acompanhamento. A Secretária relata que acha 102 

importante essa fiscalização, também na ajuda na gestão e confirmou que vai 103 

encaminhar este planejamento ao conselho. A presidente agradeceu a 104 

participação do Coordenador da Vigilância Ambiental e passou para o 105 

próximo ponto. Auditoria da Saúde, a Presidente esclarece que sobre este 106 

ponto será discutido conforme os relatórios das reuniões da Mesa Diretora e 107 

Comissões. Reformulação do Regimento Interno (Comissão de Assistência e 108 

Avaliação); a Secretária Executiva explica que após a realização da 109 

conferencia e a nova composição do conselho devera ser realizada alteração 110 

do regimento Interno, sendo assim a comissão de Assistência devera realizar 111 

analises para essa reformulação. Próximo ponto de pauta Portaria nº 112 

3896/2020 Resolução nº 356/2021 - Recurso no valor R$71.460,67 (setenta e 113 

um mil reais quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) 114 

investimento compra de exames (testes COVID); a Secretária Francieli 115 

explica que esta Portaria e Resolução é um recurso de 2020 e não foi 116 

realizada a adesão, sendo assim a gestão solicitou a adesão este ano, e que 117 

em reunião em equipe decidiram investir este recurso nos testes rápidos, 118 

explica que o teste será para rastreamento de contato, os familiares suspeitos 119 

que residam na mesma casa. Relata que com o valor será adquirido mais ou 120 

menos 250 testes através de licitação. A Presidente questiona se todo o 121 

recurso será para saúde, a Secretária Francieli explica que esta sim e voltada 122 

todo valor para aquisição dos testes rápidos, e que tem varias portarias que 123 

tiveram adesão este ano e defende que todo o valor de todas as Portarias 124 
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deve ser investido na saúde. A Presidente relata a importância de se investir 125 

todo recurso na totalidade na saúde por ser prioridade e não em folha de 126 

pagamento como em gestões passadas. A Presidente coloca em votação 127 

Recurso de investimento para compra de exames (testes COVID); Aprovado 128 

por unanimidade. Secretária comenta sobre a Ouvidoria da Saúde, esclarece 129 

que há uma lei que aprova a saúde de Paiçandu como Fundação, que muda 130 

as estruturas legais, outro ponto e o Organograma da Saúde que esta 131 

desatualizado e o Plano Municipal de Saúde, informa que terá uma reunião na 132 

15ª Regional de saúde para mais informações. Sobre a Ouvidoria informa que 133 

existia outra servidora que realiza este trabalho e que esta afastada, e que 134 

hoje a servidora Elisangela Assistente Social da Saúde que esta designada 135 

ao serviço, que emitiram um oficio solicitando que ela seja nomeada para esta 136 

função, este cargo deve obter uma servidor capacitado, que tenha 137 

sensibilização social, pois os pacientes relatam casos delicados, relata que o 138 

Município também tem a Ouvidoria do Município que recebe e informam a 139 

SMS. A conselheira Rosilene comenta que houve situação que foi na 140 

Ouvidoria e a responsável não estava, pois estaria em reunião fora do setor, 141 

sendo importante se entender e regularizar esta situação. A Presidente 142 

comenta que na recepção da SMS deve ser informado que na ausência na 143 

Ouvidoria da Saúde existe a Ouvidoria Municipal. O conselheiro Padre 144 

Nailson sugere que seja realizada uma arte com os canais e mecanismos 145 

para que a população possa realizar suas denuncias e reclamações, 146 

enquanto não houver a Ouvidoria especifica que e necessário se regularizar 147 

com urgência. A conselheira Rosilene relata que já procurou a Ouvidoria do 148 

Município e foi informada que teria que procurar a da Saúde, Secretária 149 

Francielli relata que não deveria, pois ela e do Município no geral. Próximo 150 

item Volta das Reuniões Presenciais, a Presidente relata que participa das 151 

reuniões da 15ª Regional de saúde em que se trata da preocupação da 152 

variante Delta e que vamos colocar em votação as reuniões presenciais 153 

conforme os decretos vigentes, com distanciamento e álcool gel e que a 154 

próxima reunião se assim for aprovado será na Câmara Municipal de 155 
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Vereadores. O conselheiro Padre Nailson comenta o apoio as presenciais e 156 

defende o espaço na câmara com distanciamento seguro. O conselheiro 157 

Dionata solicita a Secretária Francieli se seria viável esta volta devido a 158 

variante Delta, a Secretária comenta que seria viável sim, pois a maioria dos 159 

conselheiros já estão imunizados ao menos com a primeira dose da vacina, e 160 

que como conselheiros de saúde são exemplos e que vão ser seguidos todos 161 

os protocolos de segurança como uso de mascaras, álcool gel e 162 

distanciamento, pois acredita na evolução nas reuniões presencialmente. 163 

Colocada em votação apenas o conselheiro Dionata se absteve os demais 164 

votarão a favor da volta às reuniões presenciais com os devidos cuidados. 165 

Ficando definido encaminhar oficio para Câmara para agendar o espaço. O 166 

Próximo ponto Vacinação nas UBS, a conselheira Adélia ressalva que os 167 

mutirões de vacina estão dando certo, mas ainda existe a necessidade de 168 

descentralizar e realizar nas UBS pelo menos um período para aqueles que 169 

não podem ir ao Ginásio de Esportes no período noturno, relata da nova 170 

variante e a necessidade de atingirmos o maior número de vacinados 171 

possível. A Secretária Francieli comenta que já passou para o setor para 172 

tratar estratégias, relata que um público grande essa faixa etária, solicita 173 

ajuda ao CMS, pois todas as sugestões são acatadas e realizam da melhor 174 

maneira, porem se perceberem que não esta dando certo será regredido, mas 175 

que será sim acatada a sugestão, outra opção e fechar uma ou duas 176 

unidades em um período para realização da vacina. Relatório de Deliberações 177 

conforme reuniões da Mesa Diretora e Comissões. Reunião da Mesa Diretora 178 

no dia 29 de Julho com as seguintes pautas Analise sobre a transição de 179 

Autarquia Municipal de Saúde para Fundação de Saúde; Analise contratações 180 

de Médicos Especialistas; Ouvidoria da Saúde; Deliberação Reunião com o 181 

Prefeito; Outros. No dia 30 de Julho foi realizada reunião com a Secretária de 182 

Saúde Francieli a Presidente do CMS Rose Chem, representantes da 183 

comissão de Assistência e Avaliação Adélia Pereira, Dionata Lemes e Márcio 184 

Soto representando a Comissão de Finanças Luciana Fortunato, como pauta 185 

foi discutido Lista de espera de consultas, exames e cirurgias; 186 
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Acompanhamento dos casos Covid; Assedio Moral; Plano Municipal de 187 

Saúde; Análise sobre a transição de Autarquia Municipal de saúde para 188 

Fundação de Saúde; contratação de médicos especialistas; testes rápidos de 189 

COVID 19 e Organograma da Secretaria de Saúde.  Após análises e 190 

discussões e conforme reunião da Mesa Diretora foi deliberada encaminhar 191 

ofícios sobre as seguintes pautas: Ofício sobre trâmites legais para oficializar 192 

a Fundação de Saúde; Ofício questionando Decreto 257/2021 servidores 193 

cedidos à saúde; Ofício solicitando que o chamamento de Médicos 194 

especialistas seja reformulado com a atualização de valores; Ofício 195 

solicitando Organograma da Saúde atualizado; Ofício solicitando Portaria para 196 

Ouvidora da Saúde. Ofício nº 81/2021 - CMS Encaminhado ao Setor Jurídico 197 

solicitar esclarecimentos sobre as estruturas governamentais e os tramites 198 

legais da transição de Autarquia Municipal de Saúde para a Fundação de 199 

Saúde, já que observamos que não esta sendo conduzida conforme a Lei nº 200 

2769/2019 da Fundação em que a mesma tem autonomia administrativa, 201 

financeira e patrimonial, visto que hoje a Senhora Francieli Oliveira 202 

desempenha o papel de Secretária de Saúde e não de Gestora de uma 203 

Autarquia ou Fundação, pois não tem estrutura mínima de Fundação. 204 

Solicitamos que seja regulamentada o quanto antes para que não aconteçam 205 

divergências e para melhor entendimento deste CMS. Ofício nº 82/2021 - 206 

CMS Encaminhado ao Setor Jurídico solicita esclarecimentos acerca destes 207 

servidores que estão lotadas na Autarquia Municipal de Saúde, porem não 208 

estão exercendo sua função para  a mesma, visto que o pagamento destes 209 

servidores ocorrem na folha da Autarquia da Saúde, sendo que os mesmos 210 

estão exercendo sua função na Prefeitura. Ofício nº 83/2021 - CMS 211 

Encaminhado ao Setor Jurídico solicita que seja reformulado o Chamamento 212 

Público com estudo dos valores que são pagos em média para os 213 

especialistas com um aditivo na hora, para que haja interessados e que 214 

possamos assim encaminhar pacientes e diminuir as filas de espera. Ofício nº 215 

84/2021 - CMS Encaminhado a SMS solicita que seja publicada uma Portaria 216 

designando o servidor para Ouvidoria da Saúde do Município de Paiçandu.  217 
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