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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA DOIS DO MÊS DE 2 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM NA CAMARA 3 

MUNICIPAL DE PAIÇANDU RUA ONISIO FRANCISCO FARIAS COM INÍCIO 4 

ÀS 19h30min. 02/09/2021. A Secretária Executiva do Conselho Municipal de 5 

Saúde Michele Cristina Bravim, fez conferência do quórum e agradeceu a 6 

presença de cada conselheiro e conselheira presente, enfatizando o papel de 7 

cada um no controle social nesta primeira reunião de forma presencial da 8 

composição 2021 - 2023. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde 9 

Roseli Chem, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos dando as 10 

boas vindas e lembrando a importância do Conselho Municipal de Saúde. 11 

Participaram os seguintes conselheiros: Representantes do Governo: 12 

Secretaria de Saúde: Suplente Camila Bianca Carvalho da Mata; Secretaria 13 

de Finanças: Titular Rubens Junior Conde; Secretaria de Assistência Social: 14 

Titular Gislaine Ferreira da Silva Nascimento; Representantes da Secretaria 15 

do Meio Ambiente: Titular Adriana Wanessa Rodrigueiro Queiroz; 16 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde; Representantes do Conselho 17 

Regional de Psicologia: Titular Luciana Fortunato de Oliveira; Suplente 18 

Jessica Conte; Representantes do Conselho Regional de Nutrição: Titular 19 

Priscila Faustino de Lima Casadei; Representante do SISMUP; Titular Marcio 20 

Castilho; Representantes dos Usuários: Associação de Bairros: Titular Roseli 21 

Chem; Suplente Antonio Araujo da Costa; Representantes da Associação 22 

Comercial – ACIP: Titular Maria Regina Seibel Pontim; Representantes do 23 

Conselho Comunitário Água Boa – CODECAB: Titular: Marcio Soto Ruiz; 24 

Representantes da Igreja Católica Jesus Bom Pastor: Titular: Marcos 25 

Rodrigues de Carvalho; Suplente Nailson Bacon; Paróquia São João Maria 26 

Vianey: Suplente Aparecido Mafra Queiroz; Representantes da Pastoral da 27 

Criança: Titular Veridiana Oliveira de Souza; Suplente Carlos Eduardo 28 

Raimundo Ferreira; Representantes da Pastoral da Saúde: Adélia Jacinto 29 

Pereira; Representante da Ordem dos Pastores Evangélicos – Suplente: 30 

Carlos Aparecido Fenille; Representantes do Rotary Club; Suplente Isabelly 31 
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Christina Alves Ferreira; Convidados: Secretária de Saúde Francieli Silva 32 

Oliveira, Coordenadora da Fisioterapia Municipal Franciele Leiliane Sari, 33 

Coordenadora da Política de Atenção a Saúde Mental Michelli Rodrigues 34 

Rigonato e a Coordenadora do CAPS Sirlene Vasselai; Em seguida foi 35 

solicitada a Secretária Executiva Michele, a leitura da pauta do dia. 1 - Leitura, 36 

apreciação e votação da Pauta; 2 - Apreciação e votação da Ata da Reunião 37 

do dia 05/08/2021; 3 - Expediente Agosto 2021; 4- Ofício 050/2021 PJ – PMP 38 

– Esclarecimentos Fundação Municipal de Saúde; 5- Oficio 253-2021 – SMS 39 

Análise Prestação de contas 1º quadrimestre; 6- Oficio 01-2021 Fisioterapia 40 

Municipal – Número de Funcionários e demanda (lista de espera); 7- 41 

Orientação e Informação sobre a importância e relevância da imunização para 42 

funcionalismo municipal especialmente da saúde; 8- Outros; Foi solicitada a 43 

inclusão da seguinte pauta: Recesso Municipal que antecede o feriado da 44 

independência. Presidente coloca em discussão a pauta. Sem observações 45 

foi colocada em votação, pauta aprovada com a inclusão conforme solicitado. 46 

Apreciação e votação da Ata da Reunião do dia 05/08/2021; a Presidente 47 

relata que foi encaminhada a ata pelo grupo do whatsaap e email para todos 48 

os conselheiros para analise previa. Presidente coloca em votação. Aprovada 49 

por todos. Expediente de Agosto, a Secretária Executiva comenta que foi 50 

encaminhado pelo e-mail e whatsapp para analise a Presidente ressalta que o 51 

CMS encaminhou vários ofícios solicitando esclarecimentos e deixa aberto 52 

para questionamentos sem questionamentos passou se para o ponto de 53 

pauta. Ofício 050/2021 PJ – PMP – Esclarecimentos Fundação Municipal de 54 

Saúde; a Secretária Executiva realizou a leitura do Oficio na integra (em 55 

anexo a esta ata) a Presidente comenta que o CMS encaminhou este Oficio, 56 

pois precisamos entender se temos no Município uma Secretaria de Saúde, 57 

Autarquia ou Fundação, comenta que nos responderam em tempo hábil e que 58 

nos fizeram algumas indagações e que serão respondidas conforme solicitado 59 

e no mesmo solicitam um membro do CMS para compor o Conselho 60 

Deliberativo da Fundação conforme a lei, a Presidente ressalta que conforme 61 

resposta da Procuradoria hoje se tem a Fundação. O Conselheiro Padre 62 
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Nailson comenta que em relação à Fundação e um grande ataque a todo o 63 

serviço de política pública, pois restringe a participação social e o trabalho do 64 

CMS, e que defende o nome da Presidente Roseli Chem para representar 65 

como membro do conselho deliberativo, pois assim poderá passar ao nosso 66 

conselho todas as informações para que possamos ainda realizar nossos 67 

trabalhos, ressalta a incoerência da formação dessa Fundação somente para 68 

aumentar o número de funcionários pois o índice do município não permite 69 

contratação e enxerga nisso um perigo pois tira a participação social, solicita 70 

a Secretária Francieli que esta Fundação não deixe de ser transparente com 71 

o CMS e que toda verba deve ser passada para acompanhamento da 72 

execução. A Presidente deixa em aberto para alguém se colocar a disposição 73 

sem observações. Colocado em votação o Nome da Presidente Roseli Chem 74 

para compor como membro do Conselho Deliberativo da Fundação. Aprovado 75 

por unanimidade. Oficio 253-2021 – SMS Analise Prestação de contas 1º 76 

quadrimestre; a secretária executiva explana que foi encaminhado oficio nº 77 

70/2021 - CMS solicitando alguns esclarecimentos sobre algumas pautas 78 

como saúde bucal, fisioterapia, laboratório, CAPS e Vigilância Sanitária, 79 

comenta que a secretaria de saúde solicitou a pauta para maiores 80 

esclarecimentos. A secretária Francieli agradece a presença de todos e 81 

informa que encaminhou os ofícios com a resposta de cada setor,  que no 1º 82 

quadrimestre quando assumiram a gestão houve a licitação do sistema e bem 83 

nesse período houve a prestação de contas, com a nova empresa em 84 

processo de exportação e importação de dados algumas informações ficaram 85 

pendentes, sobre a saúde bucal houve um período que foi suspenso os 86 

trabalhos eletivos devido a pandemia e que os trabalhos urgentes 87 

continuaram via CISAMUSEP, no ofício esta disponibilizado todas as 88 

informações necessárias. Comenta também sobre a Vigilância Sanitária que 89 

diminuiu os recursos, pois a maior parte foi para Vigilância Epidemiológica 90 

devido ao Covid 19. Com relação ao laboratório apresentaram os dados e 91 

relata que a falta de informação foi devido à transição do sistema. Sobre o 92 

CAPS informa que houve o mesmo problema no sistema. A Presidente Roseli 93 
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comenta sobre aquele ofício do chamamento dos médicos sobre o valor da 94 

hora medica como ficou esta situação, se tem como rever, pois sabemos que 95 

à hora ofertada e a menor da região encontrando dificuldade em interesse dos 96 

profissionais, pois conforme ofício de resposta da Procuradoria tem que se 97 

aguardar o período todo do chamamento que se encerra em Dezembro, para 98 

um novo edital e que nos enquanto Conselho observamos a necessidade 99 

desta contratação para ontem, a Secretária informa que como Fundação não 100 

temos estrutura jurídica, não temos estrutura contábil, a servidora responsável 101 

do compras voltou para Prefeitura para de acordo com a gestão facilitar, 102 

então quando se faz estudo de valores se passa pelo jurídico para abrir o 103 

processo, ela comenta que solicitou o valor de 115,00(cento e quinze reais) a 104 

hora, no entanto pelo entendimento do jurídico se fechou com o valor de 105 

100,00 (cem reais) a hora, então já temos 4 meses de chamamento e não 106 

houve a procura de especialistas, ela explica que o profissional tem que fazer 107 

parte de uma empresa e se desconta uma porcentagem, sem contar no valor 108 

do combustível que o profissional terá que gastar para trajeto, não atraindo 109 

assim os profissionais, ela questionou se não poderia realizar um aditivo 110 

porem houve uma negativa. Secretária explica que veio para o município um 111 

recurso de Deputado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que vai 112 

ajudar muito, comenta que compraram consultas de cardiologistas e 113 

especialidades pelo CISAMUSEP. Comenta que se tivessem um especialista 114 

no município iríamos atender muito mais pacientes. A conselheira Veridiana 115 

questiona qual a justificativa do Jurídico para não se embasar no valor de R$ 116 

115,00 (cento e quinze reais), a Secretária responde que eles realizaram um 117 

estudo em municípios fora da nossa região e que dizem que há uma 118 

impossibilidade legal de se realizar um aditivo na hora do chamamento. O 119 

conselheiro Carlos Fenille questiona como é realizado este estudo para 120 

pagamento, Secretária explica que Maringá paga por consulta, Marialva paga 121 

por pacote, comenta que a sugestão dela é que se pagasse por consultas os 122 

especialistas e os clínicos por pacote. Carlos Fenille sugere uma parceria com 123 

uma clinica, secretária explica que para isso tem um contrato que tem que ser 124 
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analisado pelo Jurídico, Conselho e Câmara. O conselheiro Marcio Castilho 125 

questiona se tem alguma previsão para diminuir a fila de espera e se tem 126 

orçamento para essa contratação de médicos especialistas e a possibilidade 127 

de convênios. Secretária informa que realizaram um cronograma das 128 

especialidades juntamente com a auditoria, sobre o orçamento esta difícil 129 

mais é possível, e que sempre procura parcerias para melhorar o 130 

atendimento. O conselheiro Carlos Raimundo comenta que encontrou vários 131 

chamamentos com alteração na internet e questiona se o problema é só o 132 

jurídico ou também de orçamento, secretária comenta que sempre conversa 133 

com o financeiro e sim é possível através dos estudos essa contratação dos 134 

médicos, e que essa decisão não é da saúde e sim da administração. O 135 

conselheiro Pe Nailson ressalta para Secretária que sim é de 136 

responsabilidade da saúde pois como Fundação tem liberdade para suas 137 

decisões e cabe a você Francieli como Presidente da Fundação exigir do 138 

executivo esse respaldo na definição das decisões. Francieli explica que o 139 

nosso município ainda não tem a compreensão do que é uma fundação e se 140 

tivessem um jurídico, um contábil dentro da saúde conseguiria fazer muito 141 

mais, se preocupa muito com os conselhos curador e deliberativo, pois hoje 142 

está muito difícil. A Presidente Rose comenta o que importa para o CMS é um 143 

controle social eficaz e que todas as deliberações são realizadas através de 144 

conversas com secretários e prefeito e que o CMS não precisa de muletas e 145 

que realiza suas atividades respeitando as hierarquias, com responsabilidade 146 

visando as necessidades do usuário, não é fácil mas vamos buscar 147 

alternativas para solução, e que enquanto CMS podemos ver que se não 148 

conseguimos contratar especialistas com X valor, com o não interesse de 149 

especialistas gastamos muito mais pagando consultas através dos convênios, 150 

sendo interessantes fazer um aditivo neste valor. Ofício 01 - 2021 Fisioterapia 151 

Municipal – Número de Funcionários e demanda (lista de espera); a 152 

Secretária executiva Michele que após algumas demandas e uma conselheira 153 

relatando sobre a Fisioterapia, as comissões e mesa diretora deliberaram 154 

encaminhar ofício solicitando esclarecimento e a lista de espera dos 155 
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pacientes. A resposta foi que temos 4 (quatro) Fisioterapeutas , e que uma 156 

realiza atendimento domiciliar, encaminharam a lista de espera com a 157 

primeira pessoa em espera da data de 02/06/2021 com total de 231 pacientes 158 

em espera no geral e 40 pacientes urgentes atendem até 12 pacientes hora. 159 

A Coordenadora da Fisioterapia Franciele Sarri comenta que esta 160 

coordenando o setor desde 02/2020, tem muita coisa para regularizar, o 161 

sistema foi implantado agora final de agosto e esta lista de espera esta no 162 

portal da transparência, explica que com a pandemia tiveram um período 163 

apenas tratamentos de urgências e Emergências liberados pelo conselho 164 

regional CREFITO. O conselheiro Marcio Soto questiona se apenas quatro 165 

fisioterapeutas não é pouco para atender a demanda. Franciele comenta que 166 

sim, que foram solicitados dois profissionais para este PSS, está aguardando 167 

o chamamento. A secretária comenta que conforme orientação só será 168 

permitida contratação para substituição, então solicitou ao jurídico que façam 169 

um apontamento para o tribunal de contas com a observação da necessidade 170 

de contratação dos profissionais da saúde. A Presidente Rose agradece a 171 

coordenadora da Fisioterapia e comenta que como a resposta do Jurídico é 172 

Fundação deve funcionar na integralidade como Fundação e que devem junto 173 

com a gestão propor as melhores alternativas para a população. Orientação e 174 

Informação sobre a importância e relevância da imunização para 175 

funcionalismo municipal especialmente da saúde; a Presidente comenta que 176 

são quase 600 mil mortos por COVID, e que os servidores devem ter uma 177 

conscientização de prevenção e de valorização da vacina, pois são espelhos 178 

da população e que muitos não estão colaborando. Recesso Municipal que 179 

antecede o feriado da independência; a Coordenadora da Política de atenção 180 

a saúde mental Michelli Rodrigues Rigonatto comenta que procuraram a 181 

secretária pelo cansaço físico e mental dos servidores e como coordenadora 182 

observa essa necessidade, foi pedido o recesso aos servidores há alguns 183 

dias e hoje veio a negativa do executivo, comenta que acredita no controle 184 

social e da força do CMS, e a fundação dá a secretária esta liberdade de 185 

autorizar esse recesso. Michelli comenta que se preocupa, pois já estamos 186 
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