
Conselho Municipal de Saúde de Paiçandu –CMS/P 
Rua: Cônego José Jesu Flor, Nº 70 – Centro - Paiçandu/PR 

Fone: 3244-4673 
Email: conselhosaude@paicandu.pr.gov.br 

 

 1 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA SETE DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 2 

MIL E VINTE E UM NA CAMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU RUA ONISIO 3 

FRANCISCO FARIAS COM INÍCIO ÀS 19h30min. 02/09/2021. A Secretária 4 

Executiva do Conselho Municipal de Saúde Michele Cristina Bravim, fez conferência 5 

do quórum e agradeceu a presença de cada conselheiro e conselheira presente. A 6 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Roseli Chem, iniciou a reunião 7 

agradecendo a participação de todos dando as boas vindas e lembrando a 8 

importância do Conselho Municipal de Saúde. Participaram os seguintes 9 

conselheiros: Representantes do Governo: Secretaria de Saúde: Titular Izabela 10 

Frediani; Secretaria de Finanças: Titular Rubens Conde Junior; Secretaria de 11 

Assistência Social: Titular Gislaine Ferreira da Silva Nascimento; Representantes dos 12 

Prestadores de Serviços Públicos e Privados – APAE; Titular Helena Romano; 13 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde; Representantes do Conselho Regional 14 

de Psicologia: Suplente Jessica Conte; Representantes do Conselho Regional de 15 

Nutrição: Titular Priscila Faustino de Lima Casadei; Suplente Bruna Amissi; 16 

Representantes dos Usuários: Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente 17 

Antonio Araujo da Costa; Representantes do Conselho Comunitário Água Boa – 18 

CODECAB: Titular: Marcio Soto Ruiz; Suplente Maria Regina Daloço; 19 

Representantes da Igreja Católica Jesus Bom Pastor: Titular: Marcos Rodrigues de 20 

Carvalho; Paróquia São João Maria Vianey: Titular Divino José da Silva; 21 

Representantes da Pastoral da Saúde: Titular Adélia Jacinto Pereira; Representante 22 

da Ordem dos Pastores Evangélicos – Suplente: Carlos Aparecido Fenille; 23 

Representantes da Igreja Assembléia de Deus – IEADPO: Titular, Rosilene Bispo de 24 

Alencar Queiroz; Representantes do Rotary Club; Titular Aparecido Rubio de Araujo; 25 

Convidados: Presidente da Fundação de Saúde Francieli Silva Oliveira, Coordenador 26 

do Setor de Agendamento Daniel Lemes, Coordenadora da Vigilância 27 

Epidemiológica Maria Aparecida Marques e a Coordenadora do CAPS Sirlene 28 

Vasselai; Em seguida foi solicitada a Secretária Executiva Michele, a leitura da pauta 29 

do dia. 1 - Leitura, apreciação e votação da Pauta; 2 - Apreciação e votação da Ata 30 

da Reunião do dia 02/09/2021; 3 - Expediente Setembro 2021; 4 - Ofício nº21/2021 31 

CadÚnico e PBF, Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família – PBF; 5 - Analise e 32 

esclarecimentos acerca do atendimento CAPS e Atenção a Saúde Mental; 6 - 33 
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Parecer Prestação de Contas do 1º Quadrimestre 2021; 7 - Esclarecimentos acerca 34 

da Lista de espera de Consultas, Exames e Cirurgias; 8 - Cronograma, logística e 35 

divulgação da vacina; 9 - Apreciação e Votação Resolução SESA nº 868/2020, 36 

Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos para unidades 37 

de Atenção Primária, para o exercício de 2021. 10 - Outros. Presidente CMS coloca 38 

em discussão a pauta. Sem observações foi colocada em votação, pauta aprovada 39 

por unanimidade. Apreciação e votação da Ata da Reunião do dia 02/09/2021; a 40 

Secretária relata que foi encaminhada a ata pelo grupo do whatsaap e email para 41 

todos os conselheiros para analise previa. Presidente ressalta a importância da 42 

leitura e analise previa da ata, colocada em votação. Aprovada por todos apenas o 43 

conselheiro Aparecido Rubio se absteve do seu voto por não estar presente na 44 

ultima reunião. Expediente de Setembro, a Secretária Executiva comenta que são 45 

todos os documentos emitidos e recebidos do CMS foi encaminhado pelo e-mail e 46 

whatsapp para analise de todos, sem observações passou para o próximo ponto. 47 

Ofício nº 21/2021 CadÚnico e PBF, Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família – 48 

PBF; a conselheira Gislaine representante da Secretaria de Assistência Social e 49 

coordenadora da condicionalidade da Saúde do Programa Bolsa Família apresenta o 50 

Plano, explica que o PBF atende as famílias carentes com um valor que varia 51 

dependendo do numero de familiares, comenta que as ações são voltadas para a 52 

saúde, educação e assistência social  e especificamente as ações da saúde são a 53 

pesagem e a vacinação, Orientação e acompanhamento In loco, das UBS/ESF, 54 

Realização de visitas mensal nas Unidades Básicas de Saúde, Busca ativa das 55 

famílias atendida pelo programa Bolsa Família, Monitoramento das Crianças das 56 

condicionalidades da saúde através de sistemas, Comunicação Social, Ofertar 57 

capacitação aos técnicos envolvidos na execução do programa Bolsa Família, 58 

Identificar e Notificar usuários que não estão inseridos nas UBS de referência do seu 59 

bairro, Impressão do formulário do sistema E-Gestor para registro das 60 

condicionalidades pertinente a saúde, comenta que o PBF recebe a partir das ações 61 

realizadas um recurso IGD, para fortalecer as ações, lembra que as famílias devem 62 

ser sempre acompanhadas pelo Cadastro único, e que sempre que há denuncias 63 

vão fiscalizar e tomam as devidas providencias, após a explanação da conselheira a 64 

Presidente comenta que esse plano para o próximo ano venha com mais 65 

antecedência pois já estamos em Outubro e que a Gestora do Município Geise 66 
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Fornazza se colocou a disposição para mais esclarecimentos. A presidente coloca 67 

em votação o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família – PBF, aprovado por 68 

unanimidade. Analise e esclarecimentos acerca do atendimento CAPS e Atenção a 69 

Saúde Mental; a Presidente comenta que o CMS recebeu algumas demandas sobre 70 

esta pauta ate mesmo de alguns conselheiros e solicitou a plenária se tem alguma 71 

duvida para questionamentos, o conselheiro Marcio Soto questiona se o Município 72 

tem algum convenio para internamento daqueles pacientes que precisam. A 73 

conselheira Rosilene Bispo questiona o que é possível fazer para atender estes 74 

pacientes de uma maneira ampla, pois eles devem ser acompanhados pelo 75 

especialista. A conselheira Gislaine comenta que conforme foi discutido na 76 

conferencia sobre a possibilidade de uma ala especifica no Hospital São José para 77 

atender a demanda da Saúde Mental, se já esta no planejamento para acontecer.  A 78 

Presidente convidou a coordenadora do CAPS Sirlene Vasselai para 79 

esclarecimentos, Sirlene agradece a oportunidade e comenta que o CAPS não faz 80 

internamento e que depois a secretária pode talvez falar sobre convenio, sobre 81 

atender amplamente e acompanhamento dos pacientes, relata que tem um 82 

Psiquiatra voluntario e um contratado para acompanhamento desses pacientes.  83 

Sobre a ala especifica no Hospital São Jose para atender a demanda da Saúde 84 

Mental ressalta a importância e que acredita que já esta em planejamento. Relata 85 

que é o CAPS I, por isso não internam e se coloca a disposição para maiores 86 

duvidas. A presidente comenta que o CMS entende que o gestor deve comparecer a 87 

reunião, pois conforme essa pauta houve uma demanda no grupo de whatssapp e 88 

encaminhamos os documentos para os gestores para esclarecimentos sobre a 89 

realidade. A presidente da Fundação de Saúde Francieli agradece a todos e explana 90 

sobre o número da população e devido a isto é o CAPS I, e que por proposta da 15ª 91 

Regional de Saúde se ampliará para 10(dez) horas dia de atendimento, comenta que 92 

até a data de hoje não existe convenio para internação de pacientes da saúde mental 93 

e que nossa referencia é o Hospital Psiquiátrico de Maringá porem esta fechado 94 

dependendo assim da 15ª Regional, então ressalta que o CAPS não interna porem 95 

faz o acompanhamento do paciente, comenta que a questão da ala psiquiátrica, 96 

relata que conforme a estruturação da ala COVID ainda não é possível. O 97 

conselheiro Carlos Fenille questiona se há uma interligação entre o medico do CAPS 98 

e o medico do Hospital, quantas AIHS têm o município e quanto custa o Hospital São 99 
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José mensalmente para o Município. A secretária relata que temos 105 AIHS 100 

pactuadas ao todo, explica que o medico tem que entrar em contato com o outro 101 

profissional, tem que aceitar o paciente e que para receber o paciente deve 102 

permanecer ate 24 horas no hospital. O Recurso de AIHS é em torno de 103 

50.000,00(cinqüenta mil reais). Carlos relata que há vinte anos tínhamos em media 104 

de 395, a secretária comenta que nesta época o hospital não era cem por cento 105 

SUS. Parecer Prestação de Contas do 1º Quadrimestre 2021; A Presidente comenta 106 

que a mesa diretora e comissões se reuniram e após analise realizaram um parecer 107 

da Prestação de Contas solicitou a conselheira Adélia à leitura. A Mesa Diretora, 108 

Comissões de Avaliação e Acompanhamento e Finanças analisaram os relatórios 109 

encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de analisar o 110 

orçamento e os trabalhos de produtividade no exercício do 1º Quadrimestre de 2021; 111 

Considerando que o Município investiu em empenho 28% do limite constitucional das 112 

receitas de impostos; Considerando que o CMS solicitou vários ofícios a Fundação 113 

de Saúde para esclarecimentos referentes aos setores que se encontravam em 114 

branco nos arquivos: Laboratório Municipal; Farmácia Municipal; Atendimento CAPS; 115 

esclarecimentos sobre a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Saúde Bucal; 116 

Considerando que a Fundação Municipal de Saúde nos retornou com respostas a fim 117 

de sanar as dúvidas deste CMS; Considerando a deliberação da Reunião da Mesa 118 

Diretora, Comissões de Avaliação e Acompanhamento e Finanças no dia 119 

17/09/2021, e após uma analise detalhada dos relatórios das comissões 120 

responsáveis pelo acompanhamento e desenvolvimento desses serviços emite 121 

parecer favorável, quanto ao exercício da 1º Quadrimestre de 2021; Entretanto o 122 

CMS/Paiçandu ressalva a importância da Contratação de Médicos especialistas para 123 

o município, diante os encaminhamentos deste Conselho para que seja reavaliado à 124 

hora medica no chamamento público, para diminuição das filas de esperas tanto em 125 

consultas especializadas, mas também em exames e cirurgias; A presidente explica 126 

que este foi o parecer das comissões e mesa por entender que tudo que foi 127 

encaminhado foi respondido e ressalta que o CMS solicita a reavaliação da hora 128 

medica, deixa em aberto para observações, sem observações. Colocado em votação 129 

foi aprovado, apenas o conselheiro Carlos Fenille com a observação que não se 130 

aprofundou na pauta e a conselheira Rosilene Bispo votaram contra, totalizando 131 

12(doze) votos a favor e 2 (dois) contra. Esclarecimentos acerca da Lista de espera 132 
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de Consultas, Exames e Cirurgias; o Coordenador do setor de Agendamento Daniel 133 

Lemes inicia através dos agradecimentos e comenta que conforme a pandemia 134 

infelizmente acarretou ainda mais as filas em consultas e exames e agora realizaram 135 

um investimento de 500.000,00 (quinhentos mil reais) para essa demanda no 136 

CISAMUSEP, alem do orçamento mensal, comenta que agora tem três vezes na 137 

semana ultrassonografia no hospital e pediatra e ginecologista três vezes na semana 138 

sem fila de espera com parceria do UNICESUMAR, relata que retornou também as 139 

pequenas cirurgias duas vezes na semana, as psicólogas também têm parceria com 140 

a Unicesumar e foi contratada uma profissional pelo PSS que esta atendendo na 141 

UBS Bela Vista, sobre Ortopedista existe dois profissionais atendendo três vezes por 142 

semana que no começo do ano tínhamos uma espera de 1300(um mil e trezentos) 143 

pacientes agora quase zerando a espera. Relata que aos poucos estão retornando 144 

as cirurgias eletivas. A Conselheira Rosilene Bispo questiona se consegui zerar a fila 145 

de Ortopedia, pois em Março tínhamos 1500 em espera. Daniel comenta que estão 146 

zerando, se tiver por volta de 40 pacientes. A Presidente comenta que todos os 147 

dados serão lavrados em ata, podendo se questionar os números. O conselheiro 148 

Carlos Fenille comenta que não vê o ginecologista como especialista, pois tem que 149 

passar pelo clinico primeiro para após ser encaminhada ao ginecologista, a 150 

presidente da Fundação convida todos os conselheiros para conhecer o setor de 151 

agendamentos, comenta que conseguiram aumentar o valor do recurso mensal para 152 

o agendamento e sobre a questão do ginecologista ele é um especialista, pois este é 153 

o fluxograma e o município segue o protocolo de atendimento. O conselheiro Rubens 154 

Junior questiona qual era a prioridade em março, covid ou ortopedista, pois a 155 

conselheira disse que tínhamos uma fila em ortopedia qual o levantamento desses 156 

atendimentos. Daniel explica que foi realizado o chamamento, porem nenhum 157 

medico se credenciou então se tem a parceria com a UNICESUMAR e as consultas 158 

via CISAMUSEP. O conselheiro Rubens comenta que o Hospital tem um gasto de 159 

mais de quinze milhões e que o município investiu 27% de seu recurso livre para 160 

saúde. Cronograma, logística e divulgação da vacina; a Coordenadora Maria 161 

Aparecida Marques comenta que hoje tem vários imunizantes, com isso dificultou-se 162 

os trabalhos, pois não pode colocar todas nas UBS, então cada UBS fica com um 163 

imunizante, relata que os enfermeiros têm dificuldade devido às demais rotinas da 164 

enfermagem nas UBS e demais vacinas. Comenta a logística atual e sobre o 165 
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conhecimento de cada vacina, diz que esta difícil para as UBS e para os servidores, 166 

comenta que fizeram mais de 450 vacinas dos idosos em domicilio, que esta aberta a 167 

sugestões e que estão fazendo tudo ao alcance.  A presidente da Fundação comenta 168 

que devido ao temporal e a queda de energia algumas doses foram para 15ª 169 

Regional para analise. A presidente do CMS relata que por parte do conselho se 170 

entende que tem que melhorar que se sabe da exaustão dos servidores e que o 171 

usuário não pode pagar esse preço. A conselheira Adélia comenta que agora no 172 

reforço com a terceira dose para idosos sugere que seja revisto o cronograma da 173 

vacina, comenta que a comunicação não chega ao publico alvo, a vacina esta sendo 174 

realizada apenas em uma UBS, tem que se observar a dificuldade de locomoção e 175 

descentralizar para acesso de todos, pois nem todos têm veiculo e companhia para 176 

acesso. Carlos Fenille comenta que cada UBS deveria ter as vacinas para fácil 177 

acesso da população e que apenas quatro horas de vacinação nas UBS é pouco, 178 

dificultando aqueles que trabalham em tempo integral. A presidente comenta que 179 

assim não esta bom, apenas um horário, que entende que esta difícil mais temos que 180 

melhorar. O conselheiro Marcio Soto comenta que deve melhorar a divulgação. A 181 

Coordenadora Aparecida comenta que a família deve ter o comprometimento com 182 

idoso e devemos ter um olhar diferenciado para com eles, ela entende que somente 183 

um horário apenas é difícil mais que buscam sempre a melhorar. A conselheira 184 

Adélia sugere que seja feita a vacina um dia em cada UBS descentralizando para 185 

facilitar o acesso. Aparecida comenta que vai tentar realizar esta logística.  A 186 

presidente comenta que o CMS encaminhou ofício a quem de direito para que seja 187 

revisto o cronograma de vacina especialmente nas doses destinadas ao reforço para 188 

os Idosos, para que seja realizada uma busca ativa dos idosos que deverão tomar o 189 

reforço e assim descentralize as vacinas nas UBS ao menos uma vez na semana em 190 

cada unidade, proporcionando uma logística mais acessível e um olhar mais 191 

atencioso aos idosos. A conselheira Rosilene comenta a importância das ACS que 192 

desenvolvem um trabalho de suma importância nos bairros. Resolução SESA nº 193 

868/2020, Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos 194 

para unidades de Atenção Primária, para o exercício de 2021, a Coordenadora da 195 

Atenção Básica Izabela explica a Resolução SESA nº 868/2020 – Que Habilita os 196 

Municípios a Pleitearem Adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de 197 
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Estado e Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro 198 

 199 

Ata dia 07/10/2021 – Assinaturas 200 
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