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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA DOIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2 

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

ONESIO FRANCISCO FARIAS COM INÍCIO ÀS 19h30min. 02/12/2021. A Secretária 4 

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

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

de Saúde Roseli Chem, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos. 7 

Solicitou a todos os conselheiros que se levantem e um minuto de silencio em 8 

respeito e homenagem por todas as vitimas da COVID. Participaram os seguintes 9 

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

Frediani; Secretaria do Meio Ambiente: Suplente  Aricleia Barbosa Aguiar;  Secretaria 11 

de Finanças: Rubens Conde Junior; Representantes dos Trabalhadores de Saúde; 12 

Representantes do SISMUP: Suplente Gisele Aparecida Barbosa Caetano;SISMUP: 13 

Suplente Kelly Cristina Barbosa Caetano; Representantes do Conselho Regional de 14 

Psicologia: Titular Luciana Fortunato de Oliveira; Representantes do Conselho 15 

Regional de Nutrição: Titular Priscila de Lima Casadei; Representantes dos Usuários: 16 

Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente Antônio Araújo da Costa; 17 

Representantes da ACIP:Titular Maria Regina Seibel Pontim; Representantes do 18 

Conselho Comunitário Água Boa – CODECAB: Titular Marcio Soto Ruiz; Paróquia 19 

Jesus Bom Pastor: Suplente Nailson Bacon; Paróquia São João Maria Vianey: Titular 20 

Divino José da Silva; Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana 21 

Oliveira de Souza, Suplente Carlos Eduardo Raimundo Ferreira; Representantes da 22 

Pastoral da Saúde: Titular Adélia Jacinto Pereira; Suplente Thiago Laudiney Pertile; 23 

Representante da Ordem dos Pastores Evangélicos: Suplente Carlos Aparecido 24 

Fenille; Representantes da Igreja Assembléia de Deus – IEADPO: Titular Rosilene 25 

Bispo de Alencar Queiroz; Representantes do Rotary Club;Titular Aparecido Rubio 26 

de Araujo; Convidados: Presidente da Fundação de Saúde Francieli Silva Oliveira, e 27 

os coordenadores Daniel Lemes, Alessandro Morais, Tania Christina Gerotto, João 28 

Carlos Ribeiro, Ercy Lie Yosenaga Neves, Tiago Henrique Dolphine e Franciele Sari. 29 

Em seguida 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 31 

da Reunião do dia 04/11/2021; 3 - Expediente Novembro 2021; 4- Analise 32 

e votação para aquisição de Ambulância, Van e equipamentos; 5 - 33 
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Fisioterapia (lista de espera) e pós covid; 6 - Covid 19 (demora resultado 34 

exames); 7 - Lista de espera pacientes Urgentes (consultas, exames e 35 

cirurgias); 8 - Risco de ataque de animais aos ACS; 9 - Calendário de 36 

Reuniões do CMS 2022; 10 -  Rever Horário da apresentação da 37 

Prestação de contas 2022; 11 - Outros; 12 -  Informes Gerais. A Fundação 38 

de Saúde solicitou acréscimo de pauta recursos para Fisioterapia Municipal. 39 

Presidente CMS coloca em discussão a pauta. Sem observações foi colocada em 40 

votação, pauta aprovada com acréscimo por unanimidade. Apreciação e votação da 41 

Ata da Reunião do dia 04/11/2021; a Secretária relata que foi encaminhada a ata 42 

pelo grupo do whatsaap e e-mail para todos os conselheiros para analise previa. 43 

Presidente ressalta a importância da leitura e analise previa da ata, colocada em 44 

votação. Aprovada por todos. Expediente de Novembro, a Secretária Executiva 45 

comenta que também foi encaminhado pelo e-mail e whatsapp para analise de todos, 46 

o conselheiro Aparecido Rúbio comentou sobre ofício resposta do transporte fora 47 

domicilio, comenta que ira analisar a resposta e se necessário solicitará pauta na 48 

próxima plenária. Analise e votação para aquisição de Ambulância, Van e 49 

equipamentos; a coordenadora da Atenção básica Izabela explana sobre as 50 

Resoluções que Habilita os Municípios a Pleitearem Adesão aos Programas 51 

Estratégicos da Secretaria de Estado e Saúde – Qualificação da Atenção 52 

Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de 53 

equipamentos que será investido o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 54 

reais) para aquisição de equipamentos da Rede Materno infantil, Incentivo 55 

Financeiro no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para aquisição de 56 

equipamentos para UBS, dois recursos de Incentivo Financeiro no valor de R$ 57 

90.000,00 (Noventa mil reais) para aquisição de equipamentos para UBS, 58 

Incentivo Financeiro no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para 59 

aquisição de equipamentos para UBS, dois recursos de Incentivo Financeiro 60 

no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais) cada para aquisição de 61 

Transporte Sanitário (Ambulância – Suporte Básico), três recursos financeiros 62 

de Incentivo Financeiro no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais) 63 

cada para aquisição de Transporte Sanitário (Van), Incentivo Financeiro no 64 
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valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aquisição de Equipamentos de 65 

Reabilitação Multiprofissional para Fisioterapia Municipal, Incentivo Financeiro 66 

para Custeio no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Fisioterapia 67 

Municipal, o conselheiro Carlos Fenille pergunta se estes recursos são de 68 

Deputados, Izabela diz que sim que vem via SESA. A presidente da 69 

Fundação Francieli explana sobre os recursos que no inicio do ano solicitaram 70 

esse recurso da Fisioterapia que nunca tinham encaminhado para a SESA, 71 

comenta que após todos os processos, se finalizam para chegar os recursos 72 

em torno de três a cinco meses. A presidente Rose comenta que é de suma 73 

importância esses recursos para o município e que após o prazo de entrega 74 

possamos acompanhar. A coordenadora da Fisioterapia explica sobre o 75 

recurso da Fisioterapia que vai melhorar muito os trabalhos do setor, através 76 

da Resolução SESA, que solicita a documentação necessária e aprovação do 77 

CMS. O conselheiro Carlos Fenille comenta que sempre solicita recursos 78 

voltados para saúde do município. A conselheira Kelly questiona se esses 79 

recursos serão para reposição de equipamentos ou para equipamentos 80 

novos. A presidente FMS Francieli comenta que este recurso tem uma lista de 81 

equipamentos, e pode ser de reposição e novos também. A Presidente 82 

enfatiza a fala do conselheiro Carlos para que se algum Deputado 83 

encaminhar recurso para o Hospital seria ótimo, pois a maioria olha a atenção 84 

primária. Presidente Rose coloca em votação os recursos conforme 85 

resoluções para aquisição de Ambulâncias, Vans e equipamentos. Aprovado 86 

por unanimidade. Fisioterapia (lista de espera) e pós covid, a Presidente 87 

Rose comenta que a COVID traz seqüelas que se não tratadas são pagas 88 

com a vida, solicita a contribuição da conselheira Rosilene Bispo que explana 89 

sobre a demora e a falta de fisioterapia adequada conforme a necessidade do 90 

paciente comenta que o medico solicita um numero x, são liberados por parte 91 

e não terminam o tratamento em que o paciente sai e volta para a fila. A 92 

Presidente comenta que o município precisa atender a demanda. O 93 

conselheiro padre Nailson questiona qual a quantidade de pessoas na lista de 94 

espera e o prazo médio de atendimento. A presidente da FMS Francieli 95 
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comenta que temos 380 pacientes aguardando eletivos e 60 com urgência, 96 

estão trabalhando com seis fisioterapeutas e uma em atendimento domiciliar 97 

que não existia no município, sobre o que a conselheira trouxe que o paciente 98 

sai e volta para a fila infelizmente é um fluxo que existe não só no público, 99 

comenta que pela lei do CREFITO é proibido que o médico prescreva o 100 

número de fisioterapias, outra situação é a falta de especialização dos 101 

profissionais, bem como a maneira de lidar com o paciente, comenta que 102 

recebeu a noticia hoje que uma empresa de Paiçandu conseguiu se 103 

credenciar ao CISAMUSEP, sendo assim alguns pacientes será encaminhado 104 

para essa empresa, comenta sobre um fechamento de um convenio com a 105 

UNINGA de um rastreamento de COVID 19 no município com 106 

acompanhamento dos pacientes desde disponibilizando testes para 107 

rastreamento.  Com relação demora resultado exames Covid 19 gostaria de 108 

saber o prazo desta demora, pois tem um valor de 72.000,00(setenta e dois 109 

mil reais) para testes rápidos, pois tem no Hospital São José os testes de 24h, 110 

alem desse temos o disponível pela SESA que ai sim demora 72h mais se é 111 

um caso que o paciente esta agravado é liberado o teste rápido, testes esses 112 

dos recurso aprovado prelo CMS. A conselheira Luciana retoma sobre a fala 113 

acima sobre a importância de o ambiente estar preparado para o atendimento 114 

especifico dos pacientes. Francieli explica que estão realizando um 115 

planejamento para os departamentos para melhor atender os pacientes. A 116 

conselheira Rosilene comenta que precisamos de profissionais capacitados e 117 

acredita que o município deve investir nesses profissionais concursados, 118 

sobre os testes relata que foi ao Hospital e disseram que o teste demoraria 119 

em torno de cinco dias para o resultado. O conselheiro Padre Nailson 120 

comenta a importância de se oficializar as denuncias para providencias, 121 

comenta que no grupo do whatssapp não se resolve e precisamos oficializar 122 

na Ouvidoria e no CMS. A conselheira Gisele comenta que tem informações 123 

também que os testes estão saindo entre cinco a oito dias. Conselheiro 124 

Carlos Fenille comenta que às vezes no grupo se resolve situações simples 125 

para esclarecimentos. Presidente Rose explana que a orientação do CMS é 126 
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sempre oficializar na Ouvidoria e CMS. Presidente Rose coloca em votação 127 

encaminhar Ofício solicitando as informações sobre o protocolo para pedidos 128 

de exames conforme as divergências a demora dos resultados de exames 129 

uma vez que foi deliberado por este CMS o recurso para investimento em 130 

testes rápidos e se o pronto atendimento esta ofertando aos pacientes o teste 131 

rápido. Aprovado por unanimidade. A presidente coloca em votação 132 

encaminhar ofício solicitando informações dos materiais e recursos faltantes 133 

aos profissionais de Psicologia e afins para realização dos atendimentos de 134 

excelência aos usuários do SUS. Aprovado por todos. E Ofício solicitando 135 

informações sobre a previsão de contratação de mais profissionais 136 

Fisioterapeutas para os próximos meses. Como será o chamamento e qual a 137 

previsão de prazo para acontecer. Aprovado por unanimidade. Proximo 138 

ponto Lista de espera pacientes Urgentes (consultas, exames e 139 

cirurgias), a presidente comenta se existe um protocolo diferenciado para 140 

esses pacientes que precisam de atendimento com urgência. A conselheira 141 

Gisele relata que seu filho tem um pedido desde 2018 com urgência e não foi 142 

chamado e que há casos que dentro de um mês saiu todos os 143 

encaminhamentos de um paciente, a secretária comenta que estão realizando 144 

um investimento nas consultas e exames, comenta que precisa dos dados 145 

para investigar sobre o paciente e que estão trabalhando com o ciclo fechado 146 

que o paciente realiza todos os encaminhamentos solicitados em quinze dias 147 

para retorno ao profissional isso pode ser um motivo pela liberação rápida 148 

citada acima, relata que a responsabilidade da media e alta complexidade é 149 

do estado e que foram distribuídas apenas sessenta cirurgias de cataratas 150 

para regional onde trinta será de Maringá e o restante para os demais 151 

municípios. O coordenador do setor de Agendamento Daniel Lemes explica 152 

que algumas filas estão sendo zeradas são de Urologista que é ciclo fechado, 153 

Neurologista pediatra, Tomografia sem sedação, Oftalmologista em que 154 

tínhamos mais de mil e oitocentas pessoas na fila, comunica que fizeram a 155 

compra de quarenta cirurgias de catarata com recursos do município, 156 

Pneumologista também estão fazendo ciclo fechado, infectologista, Gastro 157 
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com exames de colonoscopia e endoscopia, relata que esta sendo 158 

disponibilizado todas as informações pelas redes sociais da saúde. A 159 

conselheira Veridiana sugere que seja encaminhado Ofício solicitando o 160 

protocolo para atendimento de pacientes Urgentes e que seja oficializada a 161 

lista de espera das especialidades ao CMS. Presidente coloca em votação. 162 

Aprovado por todos. A conselheira Luciana relata que recebeu uma queixa 163 

em que o paciente com histórico de câncer na família foi ao medico e recebeu 164 

uma negativa do pedido de exames para chek up. Francieli relata que realizou 165 

uma analise com os médicos para que se realizassem uma anaminese, mas 166 

não recusar os exames. A conselheira Kelly questiona sobre os exames 167 

laboratoriais que alguns são feitos pelo município e outros financeiros, pois 168 

alguns são liberados rápidos e outros demoram muito cita a questão de uma 169 

paciente gestante. Daniel comenta que gestante não tem fila, relata que os 170 

exames que são realizados no laboratório municipal não têm mais fila, 171 

realizaram mutirões, agora os Financeiros estão sendo auditados realizando 172 

uma reavaliação dos exames. Presidente solicita trinta minutos de 173 

prorrogação da reunião. Aprovado. A coordenadora do Laboratório Municipal 174 

Ercy explana a todos os conselheiros algumas demandas do laboratório. 175 

Risco de ataque de animais aos ACS, a presidente comenta que animais 176 

soltos na cidade é grave. A conselheira Gisele relata a grande dificuldade de 177 

realizar as visitas domiciliares devido a constantes ataques de cachorros que 178 

ficam na rua, comenta que já foi atacada, mas não a feriu. Presidente coloca 179 

em votação para que se encaminhe um ofício ao Meio Ambiente para 180 

providencias. Aprovado por todos. A coordenadora Izabela comenta que vai 181 

solicitar a gerente da unidade que se encaminhe um documento para somar 182 

força.  A presidente Rose sugere a conselheira a registrar os fatos a Ouvidoria 183 

para veracidade aos nossos encaminhamentos. Calendário de Reuniões do 184 

CMS 2022, presidente comenta que esta impresso um calendário para cada 185 

conselheiro, no mês de janeiro será recesso, continuando a primeira quinta 186 

feira de cada mês, somente mês de agosto devido ao feriado do padroeiro, o 187 

conselheiro Nailson sugere alteração do mês de novembro na segunda 188 
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semana por ser pos feriado, a conselheira Rosilene observa que mo mês de 189 

setembro será dia um e não três conforme calendário impresso. Ficando 190 

assim Janeiro – Recesso, Fevereiro – 03/02/2022, Março 03/03/2022, Abril – 191 

07/04/2022, Maio – 05/05/2022, Junho – 02/06/2022, Julho – 07/07/2022, 192 

Agosto – 11/08/2022, Setembro – 01/09/2022, Outubro – 06/10/2022, 193 

Novembro – 10/11/2022, Dezembro 01/12/2022. Presidente coloca em 194 

votação calendário 2022. Aprovado por unanimidade. Rever Horário da 195 

apresentação da Prestação de contas 2022, a conselheira Veridiana sugere 196 

para que se aumente a participação dos usuários e dos conselheiros, 197 

conforme a ultima apresentação muitos não conseguiram participar as 198 

17horas, então o propósito e que se reveja esse horário para após as 19h, 199 

para participação popular. Os conselheiros padre Nailson e Carlos Fenille 200 

comentam que o CMS faça uma indicação e também se pensem em um 201 

espaço mais amplo. Presidente coloca em votação encaminhar ofício 202 

indicando horário e local para as próximas prestações de contas. Aprovado 203 

por todos. Outros, a presidente comenta que tiveram uma reunião com a 204 

Comissão da Câmara entre as pautas estavam chamamento dos médicos, 205 

Assedio Moral explica que encaminhamos um ofício para o Ministério Público 206 

e após recebemos um ofício da Procuradoria Jurídica do Município com a 207 

resposta que abriram sindicância para apurar os fatos. Reunião online na 208 

semana passada realizada com a participação da Presidente da FMS com 209 

advogada do Escritório Regional e que ficou claro que na saúde só não tem 210 

jeito para morte e que entre priorizar o índice e a vida, se priorize a vida, 211 

porque na saúde devemos pecar por excesso e tudo se justifica. A Presidente 212 

Rose realiza um agradecimento especial ao conselheiro Padre Nailson, hoje 213 

sua ultima reunião no CMS, comenta que sua contribuição e 214 

comprometimento com o município sendo sal e luz na terra e que sua 215 

semente foi lançada e dará frutos concerteza, entregue uma lembrança 216 

singela. Padre Nailson comenta que será transferido do município e fica muito 217 

feliz com a construção dos projetos e especial ao CMS, e se orgulha da forma 218 
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ordenada que se construiu o CMS, sempre por uma causa social, agradeceu 219 

 220 

 221 
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