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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA QUATRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM NA CAMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU 3 

RUA ONESIO FRANCISCO FARIAS COM INÍCIO ÀS 19h30min. 04/11/2021. A 4 

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

conferência do quórum e agradeceu a presença de todos. A Presidente do Conselho 6 

Municipal de Saúde Roseli Chem, iniciou a reunião agradecendo a participação de 7 

todos dando as boas vindas e lembrando a importância do Controle Social visando 8 

políticas publicas que contemplem o usuário. Solicitou a todos os conselheiros que 9 

se levantem e um minuto de silencio em respeito e homenagem a conselheira Maria 10 

José Brito Aray que faleceu na semana passada e por todas as vitimas da COVID. 11 

Logo após agradeceu a participação dos agentes de endemias presentes que estão 12 

participando de um curso da 15ª Regional de Saúde e uma das etapas é participar da 13 

reunião do conselho.  Participaram os seguintes conselheiros: Representantes do 14 

Governo: Secretaria de Saúde: Suplente Camila Bianca Carvalho da Mata; Secretaria 15 

do Meio Ambiente: Suplente Aricleia Barbosa Aguiar; Representantes dos 16 

Trabalhadores de Saúde; Representantes do SISMUP: Suplente Elisangela 17 

Costenaro Calçado; Representantes da CUT: Titular Lilian Mozer; Representantes do 18 

Conselho Regional de Psicologia: Titular Luciana Fortunato de Oliveira; 19 

Representantes do Conselho Regional de Nutrição: Suplente Bruna Amissi; 20 

Representantes dos Usuários: Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente 21 

Antônio Araújo da Costa; Representantes da ACIP: Suplente Leandro Luiz 22 

BavatoTodon; Representantes do Conselho Comunitário Água Boa – CODECAB: 23 

Titular Marcio Soto Ruiz; Paróquia São João Maria Vianey: Titular Divino José da 24 

Silva; Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana Oliveira de Souza, 25 

Suplente Carlos Eduardo Raimundo Ferreira; Representantes da Pastoral da Saúde: 26 

Titular Adélia Jacinto Pereira; Suplente Thiago Laudiney Pertile; Representante da 27 

Ordem dos Pastores Evangélicos: Suplente Carlos Aparecido Fenille; 28 

Representantes da Igreja Assembléia de Deus – IEADPO: Titular Rosilene Bispo de 29 

Alencar Queiroz; Representantes do Rotary Club; Suplente Isabelly Christina Alves 30 

Ferreira; Convidados:Presidente da Fundação de Saúde Francieli Silva Oliveira, 31 

Coordenador do Setor de Agendamento Daniel Lemes, Secretária do Meio Ambiente 32 

Aparecida Pereira Suyti, Kelly Cristina Barbosa Caetano, Tiago Velozo. Em seguida 33 
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foi solicitada a Secretária Executiva Michele, a leitura da pauta do dia. 1 - Leitura, 34 

apreciação e votação da Pauta; 2 - Apreciação e votação da Ata da Reunião do dia 35 

07/10/2021; 3 - Expediente Outubro 2021; 4 - Discussão e analise sobre Assedio 36 

Moral, Denuncia registrada no CMS e investigação da Câmara Municipal de 37 

Vereadores; 5 - Castra Móvel; Plano de Contingência da causa animal; 6 - Ofício nº 38 

355/2021 – FMS Parecer da FMS quanto ao repasse financeiro do Programa Previne 39 

Brasil; 7 - Transporte Público dos pacientes; 8 - Programação Recurso CMS – 2022; 40 

9 - Outros; 10- Informes Gerais. Presidente CMS coloca em discussão a pauta. Sem 41 

observações foi colocada em votação, pauta aprovada por unanimidade. Apreciação 42 

e votação da Ata da Reunião do dia 07/10/2021; a Secretária relata que foi 43 

encaminhada a ata pelo grupo do whatsaap e e-mail para todos os conselheiros para 44 

analise previa, comenta que realizou inclusão das Conselheiras Helena Romano e 45 

Rosilene Bispo. Presidente ressalta a importância da leitura e analise previa da ata, 46 

colocada em votação. Aprovada por todos. Os conselheiros Leandro e Veridiana se 47 

abstiveram do voto por não estarem presentes na ultima reunião. Expediente de 48 

Outubro, a Secretária Executiva comenta que são todos os documentos emitidos e 49 

recebidos do CMS foi encaminhado pelo e-mail e whatsapp para analise de todos, 50 

sem observações passou para o próximo ponto. Discussão e analise sobre Assedio 51 

Moral, Denuncia registrada no CMS e investigação da Câmara Municipal de 52 

Vereadores; Presidente comenta que estamos em 2021 e que assedio moral é crime 53 

e não devem se calar diante dos fatos que o CMS repudia qualquer tipo de assedio, 54 

em seguida passa a palavra para conselheira Lilian que agradece a todos e explana 55 

que também esta como presidente do sindicato dos trabalhadores de Paiçandu e que 56 

vai apresentar a denuncia que chegou ate o conselho. Reclamação de Aparecida 57 

Marciano da Silva, Enfermeira do Hospital São Jose, em que na data de 18/10/21 58 

compareceu ao conselho para oficializar a denuncia de assedio moral e abuso de 59 

poder e que esta sendo perseguida em sua função de enfermeira pela diretora do 60 

hospital e gerente de enfermagem do hospital, relata que um paciente foi 61 

encaminhado pelo CAPS com desejo de se internar ela triou o paciente e classificou 62 

como não urgente, pois o paciente estava instável, porem o medico estava 63 

demorando e resolveu apressar seu atendimento, falando com a gerente de 64 

enfermagem Débora, logo mais o paciente foi atendido  e logo após a diretora 65 

Cristiane chegou pressionando, coagindo, gritando, falando alto sobre o caso, após 66 
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umas duas horas a diretora a pediu desculpas, depois dessa situação servidora 67 

relata que passa por esses transtornos regularmente, a mesma já procurou o 68 

sindicato e a Fundação de Saúde para formalizar a denuncia. Lilian comenta que 69 

como sindicato também recebeu a denuncia, que também encaminhou para a FMS 70 

para pedido de abertura de sindicância, comenta sobre o outro caso de servidora no 71 

hospital e que não sabe o andamento, porem esta em investigação pela CPI. E com 72 

relação à prefeitura dizem que vão fazer a sindicância mais ainda sem 73 

posicionamento. Lilian comenta que disponibilizou a todos os conselheiros a Lei 74 

contra o Assedio Moral, e que hoje trouxemos ao conselho para lutar e ficarmos 75 

atentos a essas situações, pois isso é gravíssimo e assedio moral é crime. A 76 

presidente Rose reforça que o papel do conselho enquanto controle social deve 77 

escutar e assim embasados encaminhar documentos, ela fez todo um tramite veio ao 78 

conselho e após nos encaminhamos um oficio para esclarecimentos. Presidente 79 

Rose convida a Presidente da Fundação de Saúde para esclarecimentos sobre a 80 

pauta. A Secretária Michele comenta que o CMS recebeu um oficio da FMS, com a 81 

resposta que encaminhou para a prefeitura para abertura da sindicância para apurar 82 

os fatos porem ainda não obteve o retorno. Francieli comenta que é contra qualquer 83 

tipo de assedio moral e abuso, enquanto gestora repudia esses comportamentos, 84 

frente a isso relata que no primeiro caso ela solicitou a prefeitura a sindicância e 85 

ainda não teve o retorno, comenta que tem todos os protocolos o que respalda a 86 

FMS, no segundo caso relata que ouviu os dois lados para entender o acontecido, 87 

pois são pessoas e comenta a importância de se denunciar, recebeu a servidora na 88 

FMS, as profissionais do Hospital e encaminhou o pedido de sindicância, disse que 89 

cobrou a gestão e aguarda retorno. O conselheiro Marcio comenta que não se pode 90 

deixar passar em branco e que deve ser investigado. A conselheira Rosilene 91 

questiona a Presidente da FMS se corre o risco de não ser aberta esta sindicância, 92 

Francieli comenta que são duas vias e depende do parecer da prefeitura, solicitou 93 

porque precisa que o fato seja avaliado e que depende deles, pois não tem um 94 

departamento jurídico na FMS. O conselheiro Marcio sugere que encaminhe 95 

documento para apurar os fatos. A conselheira Veridiana comenta que precisamos 96 

pontuar para esse parecer acontecer para ontem, pois a gestão sente prejudicada e 97 

enfraquecida enquanto não se resolve. A conselheira Luciana relata a importância de 98 

dar voz a essas pessoas que denunciam. Presidente Rose explana que uma pessoa 99 
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que sofre assedio moral, respinga seu atendimento no usuário. Presidente relata que 100 

já encaminhamos a quem de direto o primeiro documento e agora coloca em votação 101 

encaminhar outro documento reiterando o outro oficio e senão obtermos o retorno 102 

encaminhamos ao Ministério Publico. Aprovado por unanimidade. A conselheira 103 

Rosilene relata que foi procurada por alguns funcionários do hospital relatando do 104 

fato e que não é somente este caso e muitos não tem coragem de denunciar. 105 

Próximo ponto Castra Móvel; Plano de Contingência da causa animal; a Secretária 106 

de Meio Ambiente Aparecida Suyti agradece a todos e explana sobre o Castra 107 

Móvel, comenta que conforme todos sabem o recurso deste ano foi programado pela 108 

outra gestão e que o castra móvel é um equipamento muito serio, pois têm muitas 109 

demandas, como um veterinário com experiência cirúrgica, tem que ter também um 110 

fluxograma para continuidade de tratamento, relata que o setor ambiental esta 111 

defasado e que impacta na saúde pública. A conselheira Veridiana questiona com 112 

essa situação qual a estratégia a ser tomada. A Secretária comenta que não ficaram 113 

parados que no inicio do ano buscaram inserir no município o programa estadual de 114 

castração, comenta que conseguiram cerca de 200 a 300 cirurgias de castração que 115 

serão realizadas ainda este ano através deste programa, que após essas castrações 116 

e após aprovado pela câmara a lei para autorizar o poder público a realizar parcerias 117 

com ONGS, entidades e empresas privadas, para apoio ao município no quem não 118 

se pode fazer e começar acontecer, sobre a fiscalização, nos temos um fiscal que 119 

esta realizando o trabalho, comenta que já deram um ponta pé e garante que ano 120 

que vem estarão bem mais estruturados. O conselheiro Marcio questiona se esta 121 

ONG no município esta regularizada e que precisa mais ação por parte da secretaria 122 

na causa animal e a necessidade de protocolos no processo da castração. A 123 

secretária Suyti concorda e requer sim um protocolo eficiente e devido a isto o castra 124 

móvel não esta funcionando, pois precisa de um respaldo, relata a dificuldade da 125 

secretaria que conta com dois ou três funcionários. A presidente Rose comenta a 126 

secretária com o que ela tem o que pode melhorar, entende que com essa parceria é 127 

muito bom, e que precisamos sim de mais fiscalização para evitar acontecimentos 128 

graves, pois a causa animal é questão de saúde publica. O conselheiro Carlos 129 

Fenille comenta que vai vir às cirurgias e o castro móvel ainda vai continuar parado, 130 

diz que se preocupa e questiona se tem documentos com as solicitações para 131 

encaminhar para o conselho para que possamos acompanhar e ajudar, Cida Suyti 132 
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explica que independente do castra móvel temos que ter parceria com hospital 133 

veterinário, comenta que não esta parado e vai encaminhar os relatórios. A 134 

conselheira Rosilene comenta que observa a dificuldade de funcionar a secretaria 135 

com apenas três funcionários então questiona se seria inviável por falta de 136 

infraestrutura o castra móvel, a Secretária responde que ira funcionar através de 137 

parcerias assim que a lei estiver aprovada e quando descobrirem o caminho ideal. A 138 

presidente Rose sugere e coloca em votação que a secretaria do meio ambiente nos 139 

encaminhe o Plano de contingência da saúde animal para 2022. Aprovado por todos. 140 

Ofício nº 355/2021 – FMS Parecer da FMS quanto ao repasse financeiro do 141 

Programa Previne Brasil; a secretária Michele realizou a leitura do oficio com 142 

algumas considerações das legislações sobre o programa Previne Brasil e definição 143 

da FMS, que diante do exposto e com o respaldo das legislações a Fundação 144 

reconhece que deve ser repassado o incentivo de gratificação do programa aos 145 

servidores da atenção primaria e almeja que a administração municipal perfile a 146 

decisão da FMS por se tratar de matéria de grande relevância e impacto social. A 147 

conselheira Lilian comenta que o sindicato se reuniu com o prefeito após a 148 

manifestação dos servidores e que uma das buscas é sobre o Previne Brasil, 149 

explana sobre o antigo PMAQ que houve a mudança para o Previne Brasil, porem o 150 

município fez a lei foi aprovada pelos vereadores, mas ainda não fez o pagamento 151 

para os funcionários, relata que deveria ser feito em maio e não ocorreu desde então 152 

vem cobrando, esse dinheiro vem do governo federal e hoje na reunião a gestão 153 

pediu um prazo de mais ou menos um mês e dia 06/12 tem uma reunião com o 154 

prefeito para definição, e que estão analisando para pagamento ou não, comenta 155 

que veio uma orientação e não uma decisão, pois o dinheiro esta na conta e é dos 156 

funcionários, relata que tivemos muitos problemas este ano ate mesmo com vale 157 

alimentação e que esta na hora de ser resolvido, considera que a lei 173 trouxe 158 

vários impedimentos mais que cabe ao jurídico da prefeitura fazer o entendimento da 159 

lei. A presidente da FMS relata que encaminhou parecer na data de 28/10 para 160 

câmara, sindicato, CMS, prefeitura, controle interno, solicitando sobre a demanda 161 

para o tribunal de contas, comenta que logo após que a lei foi aprovada, foi solicitada 162 

a avaliação da produtividade dos servidores que foi realizada em tempo recorde e 163 

quando estava tudo pronto recebeu oficio baseado na lei 173 para se aguardar o 164 

pagamento e o gestor que decidisse realizar o pagamento teria que ter um parecer 165 
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jurídico, questionou como o governo federal libera o repasse e depois proíbe de agir 166 

e pagar. Relata que solicitou parecer do jurídico do COSEMS com retorno que a 167 

decisão deveria ser conjunta. Comenta que realizou um dossiê de documentos e 168 

encaminhou mais ainda não recebeu um parecer oficializado do jurídico municipal. 169 

Relata que solicitou pauta para plenária do COSEMS para um parecer que respalde 170 

a todos os secretários de saúde. O conselheiro Carlos Fenille comenta a 171 

necessidade de um Jurídico para a FMS, pois podemos analisar sempre a 172 

dificuldade desse respaldo para a saúde e sugere encaminhar documento 173 

solicitando. A presidente Rose relata que já encaminhamos este documento alguns 174 

meses atrás onde foram questionados acerca da FMS, sugere encaminhar reiterando 175 

o oficio. A conselheira Rosilene questiona o porquê da dificuldade do jurídico 176 

municipal em dar esse parecer. A Presidente da FMS comenta que não sabe a 177 

dificuldade e se existe deve ser quebrada e resolvida. A conselheira Veridiana 178 

comenta que devemos ter união e não desistir para buscar as soluções. Rose coloca 179 

em votação a reiteração do oficio sobre o jurídico. Aprovado por todos. E quando vir 180 

o parecer da reunião do COSEMS nos encaminhe para pauta e analise para após 181 

deliberação. O conselheiro Marcio comenta que seria interessante uma reunião com 182 

prefeito para expor o entendimento do CMS.  Transporte Público dos pacientes; a 183 

conselheira Veridiana realiza leitura do relato do conselheiro Aparecido Rubio que 184 

não conseguiu participar da reunião de hoje porem nos encaminhou para discussão 185 

na pauta. Sobre o transporte TFD: Tenho observado nas últimas 4 (quatro) semanas  186 

as dificuldades de pessoas que fazem tratamento médico em Curitiba, incluindo a 187 

minha pessoa, Quando o transporte TFD é por meio de Van, a saída aqui de 188 

Paiçandu são as 21h 30m ,com chegada em Curitiba antes das 04hs ,sendo que as 189 

instituições de Saúde abrem as portas somente as 07hs ,tendo os pacientes que 190 

ficarem pro lado de fora,nem todos os lugares tem abrigos, eu precisei de uma 191 

Broncoscopia cheguei as 03h 30m e somente entrei na Santa Casa as 07hs ficando 192 

todo esse tempo na calçada pelo lado de fora, correndo todos os riscos possíveis.Já 193 

o transporte TFD pela empresa Viação Garcia, a saída é 22h 40m,a empresa fornece 194 

um excelente tratamento, com um bom café da manhã e espaço para descanso, e 195 

com veículos para transporte dos pacientes até o local das consultas, leva e traz, a 196 

noite o paciente tem o jantar servido se assim quiser porém a maioria dos pacientes 197 

são atendidos nas consultas de manhã, no máximo até as 16 horas, porém o retorno 198 

mailto:conselhosaude@paicandu.pr.gov.br


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 

 

 7 

é somente as 22horas, Gostaria de saber se existe as possibilidades da saída mais 199 

tarde de Paiçandu, assim não chega muito cedo em Curitiba, não sendo necessário 200 

ficar tanto tempo pelo lado de fora, Em relação ao ônibus gostaria de saber se existe 201 

a possibilidade de assim que o paciente tiver liberado não poder embarcar em 202 

horário mais cedo Não é reclamação e sim uma sugestão. A Presidente da FMS 203 

explana sobre a logística do transporte, comenta que o paciente pode entrar em 204 

contato para se acaso precisar vir mais cedo, relata que vai passar para a equipe do 205 

transporte para tentar se adequar as melhores possibilidades a população. A 206 

conselheira Rosilene parabeniza a FMS, pois teve uma situação que a paciente teve 207 

que ter um entendimento e se resolveu da melhor maneira. A presidente sugere que 208 

se crie um protocolo unificado após escuta de pacientes para facilitar o atendimento. 209 

A conselheira Rosilene diz que não concorda, pois tem que avaliar a cada situação, 210 

comenta que já existe esse protocolo.  A Secretária executiva sugere que nos 211 

encaminhe esse protocolo para analise do CMS. Ficou acordado encaminhar oficio 212 

solicitando informações sobre o protocolo de atendimento do transporte TFD e as 213 

sugestões do conselheiro. Programação Recurso CMS – 2022; A presidente 214 

comenta que o CMS tem um recurso no valor R$ 4.797,62 (Quatro mil setecentos e 215 

noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), e que precisamos de alguns 216 

materiais e em conversa realizamos uma lista para aprovação do CMS, em que são 217 

um celular com boa memória e triple, uma mesa, camisetas para identificação, 218 

crachás, urnas para sugestões e placas acrílicas para divulgar o trabalho do CMS. A 219 

Presidente da FMS e a conselheira Camila do setor de compras disponibilizaram a 220 

mesa pela FMS e sobre a questão de equipamentos como o celular tem que avaliar, 221 

pois veio para custeio, às caixas de sugestões um usuário do CAPS estará 222 

confeccionando de MDF. Após analises e esclarecimentos a presidente coloca em 223 

votação a programação do recurso. Aprovado por unanimidade. A presidente Rose 224 

passa alguns informes. Rede social do CMS Instagran cmspaicandu21 e youtube 225 

para que todos tenham acesso. Outubro Rosa, a Mesa diretora realizou visitas nas 226 

UBS no período noturno para acompanhar a campanha de prevenção, relata que 227 

para ano que vem também atendam a livre demanda, pois este ano aconteceu 228 

somente por agendamento. Presidente Rose realiza uma fala sobre o Novembro Azul 229 

e a importância da prevenção. Comenta que houve um acontecimento na sede do 230 

CMS com os cachorros da moradora dos fundos que avançou em uma criança e em  231 
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