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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA ONZE DO MÊS DE AGOSTO DO 2 

ANO DE DOIS  MIL E VINTE E DOIS NAS DEPEDÊNCIAS DO CENTRO DO 3 

IDOSO AV. ORLANDO TORTOLA, JARDIM BELA VISTA I COM INÍCIO ÀS 4 

19:30H. 11/08/2022. Após  conferência do quórum, a Presidente do Conselho 5 

Municipal de Saúde, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os 6 

conselheiros e convidados e agradecendo a presença de todos. Agradeceu a 7 

presença de novos conselheiros e da secretaria executiva. Em seguida A 8 

presidente pediu 1 minuto de silêncio pelos doentes que estão nos hospitais em 9 

busca de uma saúde pública que muitas vezes chega tarde demais. Estiveram 10 

presentes: Representantes do Governo: Fundação Municipal de Saúde – Titular 11 

Carlos Henrique Pazin Representante da Secretaria de Finanças/Fazenda: 12 

Suplente Lucas Ferreira Pelissari; Representante da Secretaria de Meio 13 

Ambiente: Suplente Aricleia B. Aguiar Representantes dos Prestadores de 14 

Serviços Públicos e Privados – APAE; Suplente Cleifa Garcia Peruchi Todon; 15 

Representantes dos Usuários:- Associação de Bairros: Titular Roseli Chem, 16 

Suplente Antonio Araújo da Costa; Representante CODECAB Titular  Márcio 17 

Soto; Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana Oliveira de Souza; 18 

Representantes da Pastoral da Saúde: Titular Adélia Jacinto Pereira;  19 

Representante Rotary Club  Suplente Clebson Ferraz; Representante OPEP 20 

suplente Carlos Aparecido Fenile; Representante Igreja Católica Jesus Bom 21 

Pastor Suplente Micheli Cristina Bravin. Em seguida o Suplente e 1º secretario 22 

Lucas leu a pauta. Ordem do dia:  item 1- Leitura, apreciação e votação da Pauta. 23 

Item 2- Apreciação e votação da Ata da Reunião do dia 02/06/2022; item 3- 24 

Formação continuada- (pauta permanente); item 4 – Andamento dos trabalhos da 25 

Atenção primária ; item 5 – Obras em andamento da saúde; item 6- Indicação de 26 

Conselheiro para acesso ao DIGISUS ; item 7 – Documentos  da RAG e PMS em 27 

atraso; item 8 - Outros. Em seguida o Conselheiro Marcio Soto, pede acréscimo 28 

na pauta para votação sobre a secretaria executiva que foi aceito unanimidade. 29 

Colocada a pauta e ata do dia 02/06/2022 em votação foi aprovada por  30 

unanimidade. A conselheira Michele informou que houve um pequeno acréscimo 31 

na ata referente a fala de um conselheiro.  A Presidente informa que o expediente 32 

não foi encaminhado por falta da secretaria executiva mas que para próxima 33 

reunião será disponibilizado as duas atas 07/07/2022 e 11/08/2022, bem como os 34 

expedientes. item 3- formação continuada, a Conselheira Verediana apresentou 35 

um vídeo e apresentou uma dinâmica da caixa com espelho aos presentes e 36 

informou que o material da formação será disponibilizado no grupo criado no 37 

Whatsaap Formação continuada CMS. A mesma expôs “o que faz um conselho”,  38 

“onde o conselho de saúde atua”, Analisa e aprova o plano de saúde e analisa e 39 

aprova o relatório de gestão que informa a sociedade.O conselheiro na prática 40 
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deve conhecer a estrutura física, a parte operacional.” A presidente no uso da 41 

palavra lembrou a todos a importância dos Conselheiros e sua presença nas 42 

reuniões, representando sua entidade, faltar representa a cadeira vazia e a 43 

Importância de cada um para o coletivo”. Item 4 – Andamento dos trabalhos da 44 

Atenção Primária, com a palavra Carlos Pazin, esta a frente das UBS como 45 

coordenador, após sua fala abriremos inscrição  para perguntas. Carlos iniciou 46 

sua fala informando dos treinamentos com os ACS no trabalho de prevenção bela 47 

vista e catedral, treinamento doas agentes sobre o tabagismo, preventivo da 48 

mulher. Com a portaria 337/2022 será feito acompanhamento do covid no que diz 49 

respeito as seqüelas respiratórias com a contratação de fisioterapeuta. População 50 

idosa hipertensão e diabetes com acompanhamento fisioterapeuta. Incentivos a 51 

atividades físicas, retomando nas escolas o programa do flúor (bochecho), alem 52 

de palestras nas escolas pelos odonto. Falou sobre aquisição de alguns 53 

equipamentos como disponibilizou em anexo, com dossiê da sua apresentação. A 54 

Conselheira Adélia com o uso da palavra, perguntou se os dentistas são pagos 55 

por hora ou pacientes. Carlos informou que são pagos por horas, 20 horas e 40 56 

horas. Outro questionamento foi referente a lista de espera para atendimento nas 57 

UBS. Quantos pacientes são atendidos por dia, Carlos não soube responder a 58 

questão da fila, segundo Adélia ela precisou do atendimento no posto pioneiro em 59 

emergência e só tinha ela de atendimento e voltou decepcionada. Ela questionou 60 

a fila de atendimentos. Carlos explicou que existe a agenda e as demandas, e as 61 

cadeiras estavam quebradas. Mas emergências são atendidas independente de 62 

fila. Foi solicitado que se faça um oficio sobre agenda de espera, horário 63 

atendimento dos dentistas  e quantos dias por semana eles atendem nas UBS. 64 

Em seguida a conselheira Michele questionou o que está dificultando o 65 

agendamento de consultas com clínicos nas UBS. Segundo Carlos a demanda  é 66 

muito grande, abriu-se a agenda pro mês inteiro e não estão conseguindo 67 

encaixar pacientes, além da questão de áreas descobertas. Urgências são 68 

encaminhados para hospital. Foi feito agenda para o mês inteiro, estão tentando 69 

diminuir esta lista. Espera-se que com o IBGE possa aumentar os recursos 70 

disponíveis.  O conselheiro Marcio soto falou a respeito da dificuldade de 71 

dentistas em água boa, se realmente existe uma lista de espera, Carlos informou 72 

que e uma equipe só e vai aumentar horários de atendimentos. O mesmo 73 

questionou a respeito de nutricionista dias e horários de atendimento e cirurgias. 74 

Carlos não soube responder, mas irá averiguar. A conselheira Veridiana 75 

perguntou se vai ter espaços disponíveis para atendimentos diferenciados. Carlos 76 

informa que será nas UBS. O conselheiro Antonio questionou a questão de pegar 77 

exames e de o município ter alguém que busque, devido a dificuldade de alguns 78 

pacientes. Carlos disse que já acontecia, mas de forma indireta, mas poderia ver 79 

a possibilidade. O conselheiro Carlos Fenile perguntou quantos médicos estão a 80 
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disposição contratados pelo município e quantos pelo governo federal, será 81 

enviado ofício informando. Conselheira Michele perguntou a assistência social o 82 

CAPS tem, está com muita demanda. Carlos de comprometeu a informar. A 83 

presidente agradece a presença do Carlos Pazin pois o mesmo veio pra propor 84 

mudanças, que se tenha médicos diferenciados e que através do IBGE isso possa 85 

ajudar na questão de recursos. A conselheira Veridiana apresentou quais ofícios 86 

serão encaminhados 1-Lista de produtividades da odontologia por UBS e 87 

profissional. 2- sugestão de adequação de adequação da agenda do clínico geral 88 

para atender pacientes da área descoberta e os pacientes que não fazem parte 89 

dos programas, 3- Solicitar atualização do tempo da fila de espera dos 90 

procedimentos cirúrgicos, especificando os mesmos. 4- Quantos médicos 91 

atendem o município com recursos federal e quantos atendem com recursos 92 

municipal. 5- Dossiê da explanação feita pelo Carlos Pazin, representante da 93 

fundação municipal de saúde. 6- Dossiê da explanação feita pelo Engenheiro 94 

Maycon representante do setor de Obras. Ofício referente ao PMS e a RAG 95 

atrasados, posto em votação foi aprovado por unanimidade o encaminhamento 96 

dos ofícios. A presidente solicitou o Dossiê da explanação de Carlos Pazin. Todos 97 

votaram e aprovado. Item 5 -Em seguida foi passada a palavra para o Engenheiro 98 

Maycon Renato Belém do setor obras a respeito de reformas do setor de saúde, 99 

que de forma sucinta, informou a reforma do UBS pioneiro velho que se tornará 100 

um centro de especialidades, com alguns detalhes a ser finalizando, UBS Canadá 101 

que foi furtado fiação e telhados, está em reforma pois terá que ser substituído, Já 102 

foi dada ordem de serviço.  A obra do Centro cirúrgico do hospital são José com 103 

problemas desde a gestão anterior e teve que alterar o projeto e demandou tempo 104 

junto ao Ministério Público, agora só está no aguardo do período eleitoral, para 105 

dar entrada nas licitações. Outra obra é da área externa do Hospital São José que 106 

também houve erro de projeto, vai terminar com recursos do município. Reformas 107 

UBS catedral, UBS Santo Antonio também problemas de projeto que já foram 108 

adequados.Futuro laboratório que será construído no Hospital São José.  109 

Construção da UBS Madrid em fase de projeto. O Conselheiro Carlos Fenile falou 110 

sobre o recurso de 500.000,00 que ele trouxe para o hospital São José. O 111 

engenheiro Maycon respondeu que devido o acordo amigável da época, está 112 

sendo resolvido para não perder o recurso devido má administração. O 113 

conselheiro Marcio Soto pergunta da UBS de água boa se tem algum projeto de 114 

reforma ou ampliação. O engenheiro Maycon garantiu que já tem projeto de 115 

adequação no valor de 150.000,00. Não houve planejamentos da gestão anterior 116 

para manutenção desses espaços da saúde. A presidente também solicitou um 117 

dossiê das informações, bem como quando entrega a  UBS Santo Antonio, que 118 

de acordo com Carlos Pazin está reta final de limpeza, que depende de empresa 119 

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 

 

 4 

que será contratada após período eleitoral. A presidente citou a visita que foi feito 120 

 121 
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