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  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA TRÊS DO MÊS DE 2 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS PELA PLATAFORMA 3 

DIGITAL GOOGLE MEET COM INÍCIO ÀS 19:30H. 03/02/2022. A Secretária 4 

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

conferência do quorum. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde Roseli 6 

Chem, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e explicando 7 

que devido o avanço de casos da COVID 19 ser o motivo da reunião online. 8 

Participaram os seguintes conselheiros: Representantes do Governo: 9 

Secretaria de Saúde: Suplente Camila Bianca Carvalho; Secretaria de 10 

Finanças: Titular Rubens Junior Conde; Secretaria de Assistência Social: 11 

Suplente: Aparecida Lucimeire Camargo ; Secretaria do Meio Ambiente: 12 

Suplente Aricleia Barbosa Aguiar ; Representantes dos Trabalhadores de 13 

Saúde; Representantes da CUT: Titular Lilian Mozer; Suplente Dionata 14 

Amichal Lemes Cabral; Representantes do Conselho Regional de Psicologia: 15 

Titular Luciana Fortunato de Oliveira; Representantes do Conselho Regional 16 

de Nutrição: Titular: Priscila Faustino de Lima Casadei; Suplente Bruna 17 

Amissi; Representantes do SISMUP: Titular Marcio Castilho; Suplente Kelly 18 

Cristina Barbosa Caetano; Representantes do SISMUP: Suplente Gisele 19 

Aparecida Barbosa Caetano; Representantes dos Usuários: Associação de 20 

Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente Antonio Araujo da Costa; 21 

Representantes da Associação Comercial – ACIP: Titular Maria Regina Seibel 22 

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

Titular; Marcio Soto Ruiz; Suplente Maria Regina Daloço; Representantes da 24 

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

Pastoral da Saúde: Adélia Jacinto Pereira; Suplente Thiago Pertile; 26 

Representante da Ordem dos Pastores Evangélicos – Suplente: Carlos 27 

Aparecido Fenille; Representantes da Igreja Assembléia de Deus – IADEPO: 28 

Titular Rosilene Bispo de Alencar Queiroz; Rotary Club: Aparecido Rubio de 29 

Araujo. Convidados: Secretária de Saúde Francieli Silva Oliveira, 30 

Coordenadores da Saúde: Alessandro Ribeiro, Daniel Lemes, Dalila Pimenta, 31 
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Dhyeniffer Cardoso, Debora Fernandes, Monica Pereira, Melissa Gato, 32 

Rosimeire Rocha, Samara Sarri, Sandra Juday e Sirlene Vasselai. Em 33 

seguida foi solicitada a Secretária Executiva Michele, a leitura da pauta do 34 

dia. 1 - Leitura, apreciação e votação da Pauta; 2 - Apreciação e votação das 35 

Atas das Reuniões dos dias 02/12/2021 e 08/12/2021; 3 - Expediente 36 

Dezembro 2021 e Janeiro 2022; 4 - Ofício nº 460/2021 datado no dia 37 

14/12/2021, da Fundação de Saúde, solicitando aprovação deste Conselho, 38 

para investir conforme determina a Resolução o montante R$ 90.000,00 39 

(Noventa mil reais) para aquisição de equipamentos para as Unidades 40 

Básicas de Saúde (Ad Referendum); 5 - Ofício nº 17/2022 datado no dia 41 

17/01/2022, da Fundação de Saúde, solicitando aprovação deste Conselho, 42 

para investir conforme determina a Resolução o montante R$ 61.200,00 43 

(Sessenta e um mil e duzentos reais) para aquisição de TABLETS para os 44 

Agentes Comunitários de Saúde (Ad Referendum); 6- Protocolo Recebido, 45 

Queixa da Falta de Acompanhamento de Fonoaudióloga; 7- Ouvidoria 46 

Municipal; 8 -Indicação de Conselheiros para Etapa Regional da Conferência 47 

de Saúde Mental; 9 - Fluxo de Atendimento COVID; 10 - Outros. Presidente 48 

coloca em discussão a pauta. Sem observações foi colocada em votação, 49 

pauta aprovada por unanimidade. Apreciação e votação da Ata da Reunião 50 

Ordinária de 02/12/2021 e ata da Extraordinária do dia 08/12/2021; a 51 

Presidente relata que foram encaminhadas as atas pelo grupo do whatsaap e 52 

email para todos os conselheiros para analise previa. Presidente coloca em 53 

votação. Aprovada por todos. Expediente de Dezembro e Janeiro, a 54 

Secretária Executiva comenta que foi encaminhado pelo e-mail e whatsapp 55 

para analise. A Presidente coloca em aberto para observações o expediente, 56 

sem observações. Aprovado por todos. Ofício nº 460/2021 datado no dia 57 

14/12/2021, da Fundação de Saúde, solicitando aprovação deste Conselho, 58 

para investir conforme determina a Resolução o montante R$ 90.000,00 59 

(Noventa mil reais) para aquisição de equipamentos para as Unidades 60 

Básicas de Saúde (Ad Referendum); a secretária executiva Michele explana 61 

que este ofício foi encaminhado após a plenária de Dezembro então foi 62 
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realizado uma reunião com a mesa diretora para aprovar em ‘’ad referendum’’ 63 

deste recurso, sendo um dos recursos restantes que foi aprovado na plenária 64 

de dezembro, realiza a leitura do oficio em que detalha os equipamentos a 65 

serem adquiridos entre eles armários, cadeiras giratórias, mesa de escritório, 66 

poltrona reclinável, balança antropométrica adulto, balança eletrônica 67 

pediatra, escada clinica, esfigmomanômetro pediátrico, esfigmomanômetro 68 

adulto, estetoscópio adulto, estadiômetro e kit inalação adulto, a presidente 69 

explica que como não tivemos reunião em janeiro agora estamos passando 70 

para aprovação da plenária. A conselheira Rosilene questiona se já foi 71 

aprovado, presidente diz que pela mesa diretora sim e agora coloca em 72 

votação para a plenária que é soberana. O conselheiro Marcio Castilho 73 

questiona qual a fonte deste recurso, a secretária Michele responde que vem 74 

da Secretaria de Saúde do Estado - SESA. A conselheira Rosilene questiona 75 

após quanto tempo este recurso estará disponível a secretária Michele 76 

explana os tramites conforme a resolução e solicita que a secretária de Saúde 77 

Francieli sobre o prazo. Francieli explica que depois de encaminhada toda a 78 

documentação na 15ª Regional eles tem um prazo para conferencia e 79 

encaminham para a SESA que tem outro prazo, pode levar de meses a anos 80 

relata que ano passado receberam recursos de 2017, após a liberação é o 81 

processo de licitação do município. A conselheira Rosilene explana que é 82 

importante essa fala, pois pensam que o recurso já se chega ao município no 83 

momento e não é bem assim tem todo um processo. Colocado em votação 84 

aprovado por unanimidade.  Ofício nº 17/2022 datado no dia 17/01/2022, da 85 

Fundação de Saúde, solicitando aprovação deste Conselho, para investir 86 

conforme determina a Resolução o montante R$ 61.200,00 (Sessenta e um 87 

mil e duzentos reais) para aquisição de TABLETS para os Agentes 88 

Comunitários de Saúde (Ad Referendum); a presidente explana que este 89 

ofício foi encaminhado em Janeiro então foi realizado uma reunião com a 90 

mesa diretora para aprovar em ‘’ad referendum’’, explica que hoje os 91 

TABLETS utilizados são de uma empresa terceirizada e com esse recursos 92 

os TABLETS serão do município para diminuição de gastos, presidente 93 
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explana que há a necessidade de uma boa internet e que foi encaminhado 94 

oficio, a conselheira Veridiana comenta sobre o questionamento para que 95 

esses aparelhos sejam eficazes na inclusão e manutenção dos dados, a 96 

resposta da secretaria foi que funciona em campo off-line e após quando os 97 

agentes chegam na unidade transportam através da internet no sistema e que 98 

a empresa realizará um laudo da internet nas redes da saúde e após será 99 

encaminhado ao CMS. O conselheiro Junior questiona se já foi verificado qual 100 

modelo e a capacidade dos TABLETS se é vantajoso o município adquirir 101 

esses aparelhos e como é o contrato da empresa que realiza este serviço. A 102 

secretária Francieli explana que na resolução esta detalhada os aparelhos, a 103 

secretária Michele realiza leitura da descrição do aparelho para ciência dos 104 

conselhos e que daria para adquirir por volta de 51(cinqüenta e um) 105 

TABLETS. A conselheira Lilian questiona como será para aquisição de mais 106 

aparelhos para todos os ACS. A conselheira Camila explana que o município 107 

se necessário entrara com contrapartida e este recurso veio com essa 108 

finalidade. Colocado em votação aquisição dos TABLETS, aprovados por 109 

unanimidade. A secretária Michele explica que estes dois recursos foram 110 

feitos “ad referendum’’ pois tinha pouco prazo e conforme o regimento do 111 

CMS permite e que após deve ser repassado para plenária. Protocolo 112 

Recebido, Queixa da Falta de Acompanhamento de Fonoaudióloga; a 113 

secretária Michele comenta que recebeu a manifestação realizada na 114 

Ouvidoria do Município e protocolada neste Conselho em que o reclamante 115 

Anderson Costa Cardoso Pai do paciente Benjamyn compareceu ao CMS e 116 

informou que combinou 02 vezes na semana sessões de Fonoaudióloga e 117 

que, no entanto esta sem as sessões há mais de um mês, devido a 118 

comunicado de férias da profissional, relatou que a saúde tem somente uma 119 

profissional e que procurou a secretaria de saúde e a mesma o informou que 120 

não poderia fazer uma nova contratação pela lei nº173 que não há permite, 121 

pai relata que esta seguindo as orientações médicos em que o tratamento do 122 

seu filho não deve ser interrompido. A presidente comenta que Anderson foi à 123 

Ouvidoria e registrou também no CMS, então devemos pensar ele procurou 124 
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seus direitos e as demais pessoas que necessitam dessa especialidade 125 

também estão sem atendimento. A conselheira Veridiana comenta que ele 126 

como cidadão fez a parte dele e nos enquanto mesa diretora pensamos em 127 

um plano de ação, pois nesse caso ele precisa de um tratamento continuo e 128 

que com a interrupção acaba atrapalhando a evolução do paciente, então 129 

decidiram na mesa diretora questionar quantos profissionais Fonoaudiólogos 130 

temos na Fundação de Saúde, qual plano de ação da Fundação de Saúde e 131 

qual planejamento para o período de férias dos servidores e como fica os 132 

atendimentos dos pacientes neste período? O CMS sugere se é possível 133 

terceirizar as sessões enquanto o servidor esta ausente?(buscando assim 134 

uma solução para a não interrupção do tratamento). A conselheira Rosilene 135 

realiza a observação que não é somente esta profissional, outros também que 136 

entram de férias ou atestados e que não tem a substituição para suprir a 137 

demanda da população e que o município deve ter um plano b e que sempre 138 

a justificativa é a lei nº173. A conselheira Kelly ressalta que essa lei teria 139 

validade ate 31/12/2021. A presidente comenta da necessidade da prevenção 140 

e do planejamento para que o usuário não pague a conta. A secretária 141 

Francieli comenta que a gestão tem sido informada do quadro de funcionários 142 

e ano passado teve o impedimento através da lei 173, mas também tem 143 

Índice do Limite Prudencial do Município, mesmo assim realizou uma 144 

varredura com a quantidade e justificativa solicitando via oficio a contratação, 145 

porem recebeu alguns indeferimentos e pediu uma reunião com a promotoria 146 

o que se pode fazer diante da situação, pois há uma falta de servidores em 147 

todos os setores e infelizmente não se pode ficar presa a essas barreiras. 148 

Relata que realizaram a contratação de mais uma Fonoaudióloga que não é a 149 

solução mais é um avanço, relata que existe uma fila de quase 500 pacientes. 150 

Comenta que vão tentar regularizar com o tempo, e que não tem possibilidade 151 

de terceirização no setor público. A secretária Michele explana que como foi 152 

encaminhado oficio sobre a reclamação com os questionamentos o CMS vai 153 

aguardar a resposta formalmente pela SMS. A secretária solicitou inversão de 154 

pauta Fluxo de Atendimento COVID, todos concordaram. A enfermeira Sirlene 155 
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se apresenta como coordenadora do ambulatório COVID em conjunto com a 156 

enfermeira Samara agora atendendo na UBS Centro, informa que inicia as 157 

07h ate às 24h, paciente chega retira senha, passa pela recepção fazer sua 158 

ficha, logo após realiza a triagem pela enfermagem, paciente com três dias de 159 

sintomas vai para o teste, primeiro dia de sintomas consulta, quem vai para o 160 

teste após a testagem também passa pela consulta, paciente quadro mais 161 

avançado vai ser encaminhado ala COVID no Hospital São Jose, explana que 162 

todos os pacientes assinam o termo de isolamento, comenta que estão 163 

realizando em media de 170 a 180 testes por dia fechando a semana em 164 

1236 testes e por volta de 400 consultas diárias, sendo assim 165 

conseqüentemente o aumento da demanda da farmácia. A Secretária 166 

Francieli comenta que mesmo após as 24h, o fluxo do hospital continua 167 

intenso e as internações devido a COVID, comenta que todos os pacientes 168 

dentro do prazo dos sintomas são testados. Explana que foi realizado um 169 

decreto que os laboratórios e farmácias privadas do município também têm a 170 

autonomia de isolar o paciente, conforme ministério da saúde comenta que os 171 

casos em crianças aumentaram e que a gestão se preocupa pela volta as 172 

aulas. Comenta que torce para diminuir os casos, pois se não a orientação é 173 

que todas as unidades sejam referencia para COVID. Explica que foram 174 

medidas difíceis de ser tomadas mudando a referencia para a unidade Centro 175 

e também a revogação das férias dos servidores da saúde. O conselheiro 176 

Marcio Castilho parabeniza pela dimensão do trabalho na iniciativa da 177 

referencia COVID e questiona o numero de testes e o acompanhamento 178 

desses pacientes. A enfermeira Samara comenta que hoje temos 3100 testes 179 

e essa semana foram testados 1236 pacientes porem é disponibilizado 180 

conforme as notificações do sistema, comenta que hoje não conseguem 181 

realizar a testagem em massa, ate por causa dos falsos negativos. Comenta 182 

que alguns profissionais foram para epidemiologia para acompanhamento dos 183 

pacientes. A presidente Rose comenta que a maioria da população aprovou o 184 

centro de referencia na UBS Centro e que talvez a sugestão fosse funcionar 185 

24h, pois se descentralizar conforme a secretária disse pode prejudicar a 186 
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população, pois assim com a referencia, o fluxo melhorou muito. Sirlene 187 

comenta que há possibilidade sim de funcionar 24h, mais é necessário de um 188 

RH, pois hoje estamos desfalcados. Monica Coordenadora da Vigilância 189 

Sanitária informa que a população deve ligar na Ouvidoria e na VISA para 190 

denuncias com os dados completos para averiguação da situação. Próximo 191 

ponto Ouvidoria Municipal; a conselheira Veridiana comenta que o CMS tem a 192 

preocupação e solicita a resposta da pessoa responsável pela ouvidoria para 193 

a gestão e para conselho em questão de números e resultados, queremos 194 

resolutividade e um relatório por setor, quantas foram resolvidas e as que 195 

não, e que nós enquanto conselho estamos aqui para ajudar, pois é um direito 196 

e dever nosso orientar a população mais para isso precisamos de respostas. 197 

E que sugere enquanto CMS encaminhar via oficio para que seja 198 

disponibilizado a este CMS relatório mensal da Ouvidoria detalhando numero 199 

de demandas protocoladas por setores, bem como a devolutiva das mesmas, 200 

pois temos que ter essa visão para ajudar. A Presidente ressalta que somos 201 

cobrados que a ouvidora tem que funcionar, para que tenha credibilidade. A 202 

conselheira Rosilene faz uma observação sobre a perseguição, pois falam 203 

que é realizado com sigilo porem não é, pois levou uma usuária para 204 

reclamação e quando chegou à UBS da reclamação foi coagida pela 205 

servidora e que muitas vezes não querem essa clareza. Colocado em votação 206 

encaminhar oficio solicitando relatório da ouvidoria. Aprovado por 207 

unanimidade. Indicação de Conselheiros para Etapa Regional da Conferência 208 

de Saúde Mental; a secretária Michele comenta que Conferência Regional de 209 

Saúde Mental Etapa da 15ª Regional será realizada no dia 18 de fevereiro de 210 

2022 em Maringá, na Uninga, que Paiçandu tem 20 vagas paritárias. A 211 

Presidente Rose comenta que conforme orientação da 15ª Regional e da 212 

Secretaria de Saúde do Paraná “Para a conferência regional, orientamos que 213 

a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize o transporte e forneça as 214 

refeições necessárias para seus delegados (de todos os segmentos). Os 215 

conselheiros e convidados que se disponibilizaram no segmento Gestão 216 

foram Izabela Frediani, Gislaine Ferreira Nascimento, Alessandro Ribeiro e 217 
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Monica Pereira, Trabalhadores da Saúde foram Kelly Caetano Barbosa, 218 

Gisele Aparecida Barbosa, Luciana Fortunato e Sandra Andrea Juday e 219 

Usuários foram Aparecido Rubio de Araujo, Rosilene Bispo, Marcio Soto, 220 

Regina Seibel Pontim, Roseli Chem. A conselheira Veridiana comenta a 221 

dificuldade dos conselheiros e que sugere justificar o não preenchimento das 222 

vagas, devido a ser um dia útil de trabalho, a secretária Michele comenta que 223 

APAE se negou por causa dos avanços de casos de COVID. Todos 224 

concordaram com os nomes indicados. A Secretária Michele realizou a leitura 225 

das Moções realizadas em 2021(em anexo a esta ata). A presidente Rose e a 226 

conselheira Veridiana comentam da importância de receber uma moção em 227 

agradecimento aqueles que prestam um atendimento com humanização e 228 

empatia aos pacientes. A Presidente comenta sobre Assedio Moral e comenta 229 

que as conselheiras Kelly e Gisele se preocupam com o paciente e passa a 230 

palavra para a conselheira Kelly que relatou um acontecido do dia 18/01/22 231 

na Unidade Básica de Saúde que desenvolve suas funções (UBS Bela Vista) 232 

intervindo a uma paciente que ficou internada no HU cerca de 14 dias, 233 

machucou o pé e descobriu que é diabética precisando passar por consulta 234 

medica para tratamento porem a medica da equipe estava de férias, ao ver o 235 

desespero da neta e da paciente a ACS Gisele resolveu entrar em contato 236 

com a secretária Francieli para pedir ajuda pois a paciente não podia esperar, 237 

comentou que após a Drª atendeu a paciente na sala de curativo. Após o 238 

ocorrido a Enfermeira chamou as ACS Kelly e Gisele e disse que não gostou 239 

da atitude delas, de ter mandado mensagem para a Secretária de Saúde e 240 

que redigiu uma ata solicitada pela secretária, a enfermeira relatou que as 241 

duas estavam proibidas de ficar nas repartições da UBS e ajudar na 242 

recepção, no qual quando não estivessem na rua exercendo o trabalho, só 243 

era para ficar na sala, segundo a enfermeira foram ordens da Secretária e 244 

que redigiu uma ata porem a servidora relata que não a viu e nem vai assinar. 245 

Relata que ficarão tristes com o ocorrido, pois sempre estão dispostas a 246 

ajudar no que for necessário e que nunca se negam ajuda de forma alguma. 247 

Após analises ficou acordado encaminhar oficio solicitando esclarecimentos  248 
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