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

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

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS NAS DEPEDÊNCIAS DA CAMARA 3 

DE VEREADORES RUA ONESIO FRANCISCO DE FARIAS, 703, COM 4 

INÍCIO ÀS19:30H. 02/06/2022. Após conferência do quórum. A Presidente do 5 

Conselho Municipal de Saúde Roseli Chem, iniciou a reunião dando as boas 6 

vindas a todos os conselheiros e convidados e solicita um minuto de silencio 7 

por todos os doentes. Compareceram os seguintes conselheiros: 8 

Representantes do Governo: Secretaria de Saúde - Gestor Suplente Camila 9 

Bianca Carvalho da Mata. Representantes da Secretaria da Assistência 10 

Social: Titular Gislaine do Nascimento; Representantes dos Prestadores de 11 

Serviços Públicos e Privados – APAE; Titular Silvana Goncalves Monarim; 12 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde do SUS; Sindicato dos 13 

Servidores Municipais de Paiçandu (Representante dos Servidores Públicos 14 

Municipal): Suplente Ivanete Pinheiro Franca; Representantes dos Usuários:- 15 

Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; Suplente Antonio Araujo da 16 

Costa; CODECAB; Titular Márcio Soto; Representantes da Igreja Católica 17 

Jesus Bom Pastor: Titular Marcos Rodrigues de Carvalho; Suplente Michele 18 

Cristina Bravim; Representantes da Igreja Católica – Paróquia São João 19 

Maria Vianey; Suplente Marcio Castilho; Representantes da Pastoral da 20 

Criança: Titular Veridiana Oliveira de Souza; Representantes da Pastoral da 21 

Saúde: Titular Adélia Jacinto Pereira; Representantes da Ordem dos Pastores 22 

Evangélicos de Paiçandu – Titular Carlos Fenille; IEADPO: Titular Rosilene 23 

Bispo de Alencar; Rotary Club; Suplente Isabelly Christina Alves Ferreira; 24 

Convidados, Tiago Aves Cefalo, Sergio M Rafael, Carlos Pazin,Daniel Lemes, 25 

Alessandro Morais. A Presidente solicita acréscimo de pauta sobre 26 

adequação da ata do mês de maio. Em seguida foi solicitada a leitura da 27 

pauta do dia. 1- Leitura, apreciação e votação da Pauta. 2- Leitura da 28 

Avaliação trimestral dos conselheiros; 3- Oficio 916/2022 do Ministério Publico 29 

solicitando informações acerca do Plano de Contingencia para enfrentamento 30 

a Dengue; 4- Oficio 210/2022 FMS, expedindo o oficio 042 do setor da 31 
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Vigilância Ambiental na qual esclarece quais ações acerca da 32 

conscientização, identificação e eliminação do Aedes Aegypti; 5- 33 

Esclarecimentos por meio do responsável pelo combate à dengue acerca de 34 

dúvidas e questionamentos sobre Planos de ação e de contingência para 35 

enfrentamento da dengue; 6- Ofício nº 855/2022 MP: sobre quais medidas já 36 

foram/serão adotadas deliberando acerca de eventuais políticas públicas 37 

destinadas à reduzir o tempo de espera para realização de exames e 38 

consultas especializadas; 7- Esclarecimentos por meio do responsável pelo 39 

setor de agendamento acerca de dúvidas e questionamentos levantados por 40 

esse conselho sobre como tem se dado o processo em sua íntegra, para 41 

agendamento de exames e consultas especializadas; 8- Explanação do 42 

diretor presidente da Fundação de Saúde, à pedido do CMS sobre os 43 

avanços e desafios da saúde pública municipal  no período trimestral ( desde 44 

sua posse) e quais os planos de ação e metas estabelecidas; 9- Formação 45 

Continuada; 10- Outros. Colocada pauta em votação, pauta aprovada por 46 

unanimidade com o acréscimo. Oficio 916/2022 do Ministério Publico 47 

solicitando informações acerca do Plano de Contingencia para enfrentamento 48 

a Dengue; Oficio 210/2022 FMS, expedindo o oficio 042 do setor da Vigilância 49 

Ambiental na qual esclarece quais ações acerca da conscientização, 50 

identificação e eliminação do Aedes Aegypti; Esclarecimentos por meio do 51 

responsável pelo combate à dengue acerca de dúvidas e questionamentos 52 

sobre Planos de ação e de contingência para enfrentamento da dengue; a 53 

Presidente Rose convida para fala o Coordenador da vigilância Ambiental 54 

Alessandro que agradece a oportunidade e explana primeiramente sobre o 55 

LIRA, que e realizado a cada três meses, sobre os índices de focos 56 

conformes os bairros da cidade, e onde esta localizado os maiores índices na 57 

cidade. O Conselheiro Carlos comenta que 80% dos casos de dengue estão 58 

nos quintais e questiona quais ações que a FMS esta executando para 59 

divulgação e prevenção da dengue no município, Alessandro comenta que 60 

todas as secretarias devem se articular para juntos combater a dengue, relata 61 

que e a campanha e feita diariamente através dos agentes e redes sociais. A 62 
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Presidente intensifica sobre o questionamento do conselheiro Carlos que se 63 

fazem necessárias campanhas para divulgação e prevenção da dengue. O 64 

conselheiro Marcio Soto relata que a 15 Regional através do Vigiasus faz 65 

monitoramento do Programa Municipal de Controle da Dengue, Chinkungunya 66 

e Zika frequente nas cidades da Regional e aqui em Paicandu nunca se 67 

cumpre as metas, relata que o município não trabalha em rede para conseguir 68 

atingir essas metas e questiona o que esta sendo realizado para mudar essa 69 

situação. Alessandro comenta que conversou com as demais secretarias para 70 

intensificar os trabalhos e estão fazendo o melhor para o combate, a 71 

conselheira Ivonete comenta o alto numero de casas fechadas o que 72 

prejudica o trabalho das agentes de endemias, a presidente comenta que foi 73 

encaminhado oficio solicitando informações para que possamos responder o 74 

MP com documentos. Próximo ponto Esclarecimentos por meio do 75 

responsável pelo setor de agendamento acerca de dúvidas e 76 

questionamentos levantados por esse conselho sobre como tem se dado o 77 

processo em sua íntegra, para agendamento de exames e consultas 78 

especializadas; a Presidente convida o responsável do setor de 79 

agendamentos Daniel lemes par explanação sobre o assunto, a conselheira 80 

Rosilene fez questionamento através do Whatssap sobre o Por que exames 81 

como Tomografia,  Neuromiografia, Bariatrica não se encontram na aba lista 82 

de espera no site da Prefeitura, pois conforme a Lei aprovada em 2013 diz 83 

sobre plena divulgação de todas as especialidades. Daniel agradece a 84 

oportunidade e responde o questionamento relatando que o município não 85 

libera esses exames, depende dos sistemas GSUS E SISREG, Paiçandu 86 

coloca no sistema, porem a regulação depende de terceiros, porem podem 87 

ligar na secretaria que passam todas as informações. A conselheira Rosilene 88 

comenta que na lei diz uma coisa e o usuário tem direito dessas informações. 89 

Daniel comenta que o Município teve um grande avanço nas especialidades 90 

com Ortopedista, contratação de Psiquiatra, Pneumologista comenta que não 91 

se tem mais fila, pacientes para primeira consulta, estão atendendo no 92 

município dois pediatras, dois médicos de pequenas cirurgias, cardiologista, 93 
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explana também da parceria com a clinica SEU MED, dois Ginecologistas, e 94 

que voltaram fazer ultrassom no Hospital São Jose, comenta que semana que 95 

vem chega um novo aparelho, relata que de janeiro a Maio deste ano 96 

conseguiram realizar mutirões para zerar as filas de Urologistas primeira vez, 97 

estão encaminhando os pacientes para o Santa Rita através de parceria, 98 

Neurologista primeira vez, comenta que estão realizando um mutirão de 99 

exames laboratoriais que não se realiza no município, os do município não 100 

tem fila de espera, realizaram um mutirão de USG de mama, realizaram um 101 

mutirão de cirurgia de cataratas, mutirão de otorrino, entre outras, a 102 

conselheira Rosilene questiona sobre o ciclo fechado que foi comentado em 103 

plenária porem não esta acontecendo, em que o paciente consulta realiza os 104 

exames e retorna, pois o que falta no município e a continuidade do 105 

tratamento. Daniel relata que depende das vagas disponibilizadas pelo 106 

consorcio e infelizmente não são o numero necessário lembra também que o 107 

CISAMUSEP ficou um tempo fechado. A conselheira Rosilene comenta de 108 

falha no sistema sobre o Neuro, a Presidente orienta procurar a Ouvidoria. O 109 

conselheiro Marcio Castilho parabeniza pelo esforço e empenho na 110 

diminuição das filas, e questiona o orçamento para consultas e exames 111 

especializados do município e sobre as parcerias com as clinicas, Daniel 112 

explana que todas as clinicas são conveniadas ao CISAMUSEP, após 113 

analises e discussões passou próximo ponto. Explanação do diretor 114 

presidente da Fundação de Saúde, a pedido do CMS sobre os avanços e 115 

desafios da saúde pública municipal no período trimestral (desde sua posse) 116 

e quais os planos de ação e metas estabelecidas; a Presidente convida o 117 

presidente da FMS Thiago Cefalo que agradece a oportunidade de demostrar 118 

os trabalhos que estão desenvolvendo, uma evolução, Thiago comenta que o 119 

orçamento esta por volta de R$ 45.000(quarenta e cinco mil reais) mês, 120 

comenta que alinhou a parceria com a Unicesumar para aumentar as 121 

especialidades no município, comenta que conseguiu alterar para R$ 129,00 122 

reais/h para os especialistas, comenta sobre a alta demanda do Hospital São 123 

José por volta de 400 a 450 atendimentos dia, atendendo com 4(quatro) 124 

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 

 

 5 

médicos do município e 3 (três) da Unicesumar, readequando a logística do 125 

hospital, relata sobre a espera que todos fazem o seu melhor porem a 126 

demanda e grande, comenta sobre a adequação do laboratório para o 127 

Hospital saindo do aluguel, Thiago comenta sobre um trabalho da Psicologia 128 

com os servidores para diminuição dos atestados, explana sobre ultrasson, 129 

pequenas cirurgias, ampliação da recepção, adequação nos atendimentos 130 

das UBS, Centro de Especialidades que esta sendo reformado que em breve 131 

estará funcionando, aparelhos domésticos para as unidades, Refrigeradores 132 

com baterias para vacina, aquisição dos tablets para os ACS, agradece 133 

também a toda equipe pelo empenho. O conselheiro Marcio Castilho 134 

parabeniza pelo esforço e questiona sobre a saúde preventiva quais as 135 

medidas e providencias a serem tomadas e sobre a Farmácia Municipal e a 136 

implantação de uma Farmácia 24h no Hospital, Thiago comenta a importância 137 

da saúde preventiva e tem um planejamento sim de se articular com outras 138 

áreas e secretarias e nas UBS para que se efetive contemple a prevenção, 139 

sobre a Farmácia esta no projeto construir em anexo ao hospital para atender 140 

interno e externo. O conselheiro Carlos comenta sobre a importância da 141 

parceria com a Unicesumar e quando a UBS Santo Antônio será reaberta e 142 

como anda a vacinação Covid no município e a possibilidade da ampla 143 

divulgação no combate a dengue, Thiago comenta que sobre a Dengue estão 144 

com uma parceria com a Educação, ressalta a importância da 145 

conscientização e pode sim avaliar a possibilidade de mais divulgação, sobre 146 

a UBS Santo Antônio relata que durante a reforma manchou o chão, sendo 147 

necessário lixar o mesmo e realizar a impermeabilização, sobre a vacina da 148 

Covid esta sendo divulgado diariamente nas redes sociais da prefeitura e a 149 

procura esta baixa. O conselheiro Marcio Soto questiona sobre a reforma e a 150 

ampliação da UBS Agua Boa e sobre o Plano Municipal e Saúde se esta em 151 

andamento para que o CMS possa cobrar o que esta contemplado no PMS, 152 

Thiago relata que o recurso para reforma e ampliação esta garantido, o 153 

projeto esta sendo elaborado, pois nem a Odonto atende na UBS e que após 154 

os processos burocráticos começaram as obras,  sobre o PMS esta em fase 155 
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final de elaboração pois já foi realizado uma parte, pois precisou conhecer 156 

toda a realidade para que possa colocar no Plano o possível de ser realizado. 157 

A conselheira Veridiana realiza a leitura de um questionamento que chegou 158 

sobre qual o Plano a curto prazo para alta demanda do Hospital São Jose, 159 

haja vista da demora aos atendimentos, Thiago explana que aumentaram os 160 

números de consultórios, aumentaram a quantidade de médicos, relata que 161 

não e o ideal mas o possível no momento, a conselheira  Rosilene ressalta 162 

sobre a continuidade do tratamento pós covid, tratamento medico e 163 

fisioterapia, que não acontece, e sobre o recurso que veio para Covid. O 164 

Presidente da FMS Thiago agradece e se coloca a disposição. A Presidente 165 

Rose sugere que todas as informações repassadas pelo Presidente da FMS 166 

sejam nos encaminhado via oficio, e após será formada uma comissão para 167 

acompanhamento dos trabalhos, colocado em votação aprovado por 168 

unanimidade. A Presidente coloca em votação para que também seja 169 

encaminhado um oficio para FMS para que aconteça uma ampla divulgação 170 

de combate a Dengue no município, aprovado por todos.  O conselheiro 171 

Marcio questiona o Presidente da FMS sobre a demora no agendamento de 172 

clinico geral nas UBS, comenta que recebeu essa demanda da UBS Bela 173 

Vista porem sabemos que acontece em outras, pergunta se tem um 174 

planejamento para diminuir o tempo de espera para consultas. O Presidente 175 

da FMS relata que conversou com o coordenador das UBS Carlos Pazin, e 176 

estão se programando para solucionar, através de protocolos de atendimento, 177 

um exemplo são consultas apenas para troca de receitas e acredita que em 178 

breve se resolva a situação. A Presidente Rose comenta a importância deste 179 

assunto e ressalta a importância de solucionar essa questão o mais breve 180 

possível. O conselheiro Marcio Castilho questiona sobre Transporte de 181 

pacientes se existe a possibilidade de disponibilizar para os usuários que não 182 

tem condição de pagar. Thiago relata que esta chegando mais três vans para 183 

a saúd,  explana sobre o convenio com a empresa Garcia e assim vão 184 

conseguir expandir o atendimento. A conselheira Veridiana comenta sobre 185 

alguns trabalhos do CMS, um deles os vídeos de conscientização em  186 
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