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Ata da Reunião Ordinária nº 314
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, com início às oito horas e trinta minutos no Auditório do
Centro de Saúde da Cango, para Reunião Ordinária, sob a presidência de Alessandro Rodrigues
Perondi, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e convidou o Conselheiro Hortêncio
Dorneles Cardoso para conduzir a oração. Em seguida, o presidente do CMS, Alessandro, deu início
aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº313 – Reunião Ordinária: O presidente do CMS, Alessandro, perguntou aos
Conselheiros se teriam alguma observação, correção e/ou sugestões em relação a ata número 313
referente a reunião ordinária realizada no mês de setembro/2018. Nenhum Conselheiro fez
manifestação. O presidente do CMS, submeteu a ata nº.313 referente ao mês de setembro/2018 a
votação, que foi aprovada com 19 (dezenove) votos favoráveis.
 Documentos Recebidos: Em seguida, o presidente do CMS, Alessandro, solicitou a 1ª Secretária do
CMS, Conselheira Tania Mara de Costa, para proceder a leitura dos documentos recebidos. A
Conselheira Tania Mara cumprimentou os presentes e passou a leitura dos documentos:
 Justificativas de Ausência de Setembro – Conselheiro André Paulo Castanha, justificou a ausência
por compromissos de trabalho;
 Justificativas de Ausência de Outubro – Conselheira Ivanilde Bedin Guimarães e Antonio Da Caz,
por motivo de viagem; Conselheiros Margarete Lovato e Francisco Lavato por motivo realização de
perícia médica fora do Município.
 Ofícios e Demais Documentos: Ofício 05/2018 recebido da Casa de Apoio Irmão Cirilo que solicita
o desligamento das Conselheiras Titular Rosani Lurdes Prigol e a Suplente Maristela Testolin do CMS;
Ofício 842/2018 SMS/DVS o qual solicita ponto de pauta para a psicóloga Marina Tibes fazer a
explanação sobre o Núcleo da Paz; Memorando nº.011/2018 recebido da Secretaria da Administração
que repassa Orientação nº.04/2018 do Ministério Público sobre as informações inseridas no Portal
Transparência por parte dos Conselhos Municipais (Alessandro, presidente do CMS, falou que o CMS
tem feito a inserção dos documentos no Portal da Transparência); Oficio nº.154/2018/SCAPS 8ªRS que
convida o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro Rodrigues Perondi, para participar
do evento como banca Avaliadora; Ofício 859/2018/SMS/FB/2018 no qual informa que ocorreu a
rejeição de autorização de internação Hospitalar (AIHs) pela quantidade de diárias superior a
capacidade instalada referente a competência 08/2018, está como ponto de pauta para deliberação na
reunião; E-mail recebido do Conselheiro Reinaldo Alaor Rodrigues que fala da má qualidade das fraldas
e das filas para consulta de especialidade (foram feitos esclarecimentos sobre a situação das fraldas:
as fraldas que estão sendo fornecidas aos pacientes são as da licitação feita no ano de 2017, a nova
licitação está em andamento). O presidente do CMS, submeteu a votação da plenária, as justificativas
apresentadas, referente aos Conselheiros André Paulo Castanha, Ivanilde Bedin Guimarães, Antonio
Da Caz, Margarete Lovato e Francisco Lavato, foram aprovadas com 20 (vinte) votos favoráveis e 01
(um) abstenção.
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e deliberação Parecer nº.003/2018 – Alessandro, presidente do CMS, convidou os
membros da Comissão de Orçamento para proceder a apresentação sobre o parecer nº.003/2018. A
prof. Inez de Oliveira Santos procedeu a apresentação, falou inicialmente que teve audiência pública no
dia 28/09/2018 às 9:00 horas na Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, onde foi
apresentado o relatório do quadrimestre; falou que as contas foram auditadas no dia 30/08/2018 e
24/09/2018, foi feito em duas vezes para facilitar a conferência; falou que a Carla Schroeder (diretora
do departamento administrativo da secretaria municipal de saúde) esteve presente na conferência
auxiliando quando surgiram dúvidas e quando necessário a Secretária Municipal de Saúde, Aline
Biezus, também auxiliou; prof. Inez agradeceu a partição dos membros da comissão; Alessandro,
presidente do CMS, convidou os Conselheiros a participar da comissão de orçamento e ainda que o
documento com as contas está disponível para os conselheiros verificarem na mesa. O presidente do
CMS solicitou a plenária se teriam questionamentos e/ou sugestões, nenhuma manifestação; sem
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manifestações, submeteu a votação da plenária o parecer nº.003/2018, sendo aprovado com 21 (vinte e
um) votos favoráveis. O Conselheiro Pazzetto solicitou, se possível, para a próxima reunião, apenas
como critério informativo, convidar a Contadora do Município de Francisco Beltrão para apresentar
quais serão os valores investidos em saúde e qual o percentual que representa; Carla Schroeder,
diretora do Departamento Administrativo da Secretaria da Saúde, falou que além do PPA (Plano
Plurianual) também será apresentado, na próxima reunião, se possível, a PAS (Programação Anual de
Saúde) que é a programação da Secretaria Municipal da Saúde para os valores investidos.
 Apresentação e deliberação sobre o COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública EnsinoSaúde – O presidente do CMS convidou a Enfermeira da SMS, Ana Paula Valandro, para fazer
apresentação. Ana Paula cumprimentou os presentes e fez a apresentação: falou que o COAPES foi
instituído pela portaria interministerial nº.1.127/2015, onde traz as diretrizes para os contratos
organizativos de ação pública ensino-saúde, para o fortalecimento da integração ensino, serviço e
comunidade no âmbito do SUS e Lei 12.871/2013 que institui o programa mais médicos; tem por
objetivo fortalecer a integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do SUS, para uma
melhor organização dos estágios e residências em saúde realizados na rede Municipal de Saúde de
Francisco Beltrão, participam do presente contrato as instituições de ensino superior que ofertam
cursos da área da saúde (Unioeste, Unipar e Unisep). O COAPES reúne regras, responsabilidades,
contrapartidas, diretrizes organizativas e demais compromissos pactuados entre as instituições de
ensino e os gestores municipais e estaduais (8ª Regional de Saúde) do SUS. Seu objetivo é garantir o
acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor da área de saúde
como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência em saúde, além de
estabelecer atribuições das partes relacionadas ao funcionamento da integração ensino-serviçocomunidade. Ana apresentou o contrato do COAPES, frisando os itens mais relevantes, falou da
constituição do comitê gestor local de integração ensino-serviço-comunidade que deverá ter membros
do CMS, o presidente e mais um Conselheiro, preferencialmente do segmento dos usuários; falou da
contra partida da instituição que é preferencialmente na área de educação (curso e capacitações). Aline
Biezus, Secretária Municipal de Saúde, falou que inicialmente o COAPES será firmado com as
instituições de nível superior, mas com a pretensão de expandir para as instituições de nível técnico.
Alessandro, presidente do CMS, parabenizou a Secretária Municipal de Saúde pela iniciativa de
contratualização do COAPES e solicitou a plenária se algum conselheiro teria manifestação. O
Conselheiro Reinaldo Alaor fez algumas colocações, falou do programa melhor em casa, das visitas
domiciliares, falou que a iniciativa é muito bem-vinda. O Presidente do CMS submeteu a votação da
plenária a contratualização do COAPES, sendo aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (um)
ausência. Em seguida a aprovação do COPES, o presidente do CMS, pediu inscrições de Conselheiros
para compor o comitê gestor representando o segmento dos usuários; o Conselheiro Francisco Furlan
indicou o nome da Conselheira Prof Inez de Oliveira Santos; a indicação da prof. Inez foi submetida a
votação, sendo aprovada com 20 (vinte) votos e 01 (um) ausente.
 Apresentação e Deliberação para pagamento ao prestador Hospital São Francisco (HSF)
referente a quantidade de diárias superior a capacidade instalada, competência agosto/2018 – O
presidente do CMS, informou que o ofício foi encaminhado a todos os conselheiros, contudo as AIHs,
anexas ao ofício, não foram encaminhadas para preservar a identidade de cada paciente, convidou a
Enfermeira Elaine Anghinoni da SMS que expos: falou que HSF fez pedido para a SMS para cadastrar
os leitos no CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde), pois a rejeição se deu pela
diferença de leitos SUS cadastrados no CNES e o número de leitos que foi utilizado para internação
hospitalar, explicou ainda que o Hospital possui 03 (três) meses ou seja noventa dias para
apresentação da AIH Hospitalar ao faturamento da SMS. Segue transcrito o ofício na íntegra: “A
Secretaria Municipal de Saúde, vem através deste informar e solicitar apreciação pelo Conselho
Municipal de Saúde sobre uma situação ocorrida na competência do mês agosto de 2018, referente ao
faturamento hospitalar do HSF. Exclusivamente nesta competência ocorreu uma crítica no sistema de
faturamento das internações hospitalares que a Secretaria de Saúde encaminha mensalmente via
arquivo para o Ministério da Saúde. A Secretaria recebeu a informação de que ocorreu a “Rejeição de
Autorização de Internação Hospitalar (AIHs) pela quantidade de diárias superior a capacidade
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instalada”. Esclarecemos que na vigência deste faturamento (08/2018), o prestador hospitalar utilizou
os leitos de internação para a realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos do Programa de
Trabalho Regional da Portaria nº202 de 30 de janeiro de 2018, o qual atende os usuários do Sistema
Único de Saúde dos municípios pertencentes a 8ª Regional de Saúde. As internações excedentes são
de usuários que foram admitidos nos meses de junho a agosto de 2018, o que explica o excedente da
utilização da capacidade de diárias hospitalares registradas na competência citada e a possibilidade de
ocorrer nas demais competências devido à apresentação de contas hospitalares pelo prestador com o
período de internação dos usuários referente ao período de junho a agosto de 2018. O atendimento dos
usuários deste Programa teve como resultado um aumento na Taxa de Ocupação Hospitalar, o que
levou o prestador a utilizar frequentemente os leitos hospitalares privados para internações SUS, esses
leitos não constam cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(SCNES) como leitos para internação de usuários SUS, o que explica o excedente da utilização da
capacidade de diárias hospitalares registradas na competência. Informamos que no mês de
setembro/18 já foi solicitado o aumento do número de leitos SUS pelo Hospital São Francisco para
inserção no sistema de Cadastros Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), porém as contas
hospitalares com datas de admissão retroativas (junho a agosto) que forem apresentadas ao
faturamento, serão passíveis de rejeição/ critica. Esse fato ocasionou um déficit financeiro no
pagamento da produção hospitalar das AIHs do prestador no montante de R$ R$ 37.270,91 (Trinta e
sete mil, duzentos e setenta reais e noventa e um centavos). Essas AIHs, segundo o Manual Técnico
Operacional do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), são canceladas no faturamento SUS e não
devem ser reapresentadas em outras competências, porque não há como corrigir a quantidade de leitos
cadastrados no CNES em competências anteriores. Sendo assim, solicitamos a análise deste Conselho
para a possibilidade de deliberação quanto à retirada do valor de R$ 37.270,91 (Trinta e sete mil,
duzentos e setenta reais e noventa e um centavos) do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) para
o pagamento administrativo da produção excedente do prestador hospitalar. Segue em anexo, relação
com o nome dos usuários que estiveram internados naquele período e os respectivos valores
financeiros do atendimento hospitalar”. Os Conselheiros Francisco Furlan, Indianara R. M. Pontes e
Cleomir Pazetto, fizeram perguntas. Elaine Anghinoni e Aline Biezus (Secretária Municipal de Saúde)
fizeram os esclarecimentos pertinentes. Esclarecimentos feitos e sem mais perguntas pelos
Conselheiros, o Presidente do CMS, submeteu a votação o pagamento administrativo ao prestador HSF
referente a quantidade de diárias superior a capacidade instalada, competência agosto/2018, foi
aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (um) ausente.
 Apresentação e Deliberação de Emendas Parlamentares referente pagamento prestadores
Hospitalares (CEONC e HSF) – O presidente do CMS, Alessandro, convidou Carla Schroeder, diretora
do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde para proceder a apresentação. Carla
cumprimentou os presentes e apresentou o gráfico demonstrativo: no primeiro quadrimestre de 2018
foram realizadas 231 cirurgias eletivas no Hospital São Francisco e 65 no CEONC, no segundo
quadrimestre foram realizadas 554 cirurgias eletivas no Hospital São Francisco e 74 no CEONC;
explicou que no ano de 2017 o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) estaria destinado ao CEONC e
R$ 300.000,00 (trezentos mil) em 2018 também destinados ao CEONC, agora com a nova pactuação
estes dois valores (1.000.000,00 + 300.000,00) serão rateado entre o Hospital São Francisco e o
CEONC para realização das cirurgias eletivas. O presidente do CMS solicitou a plenária, se os
conselheiros teriam questionamentos. A conselheira Emanuelle Panato não entendeu sobre o rateio
dos valores. Aline, secretária Municipal de Saúde, fez mais algumas ponderações. O presidente do
CMS submeteu a votação Emendas Parlamentares referente pagamento prestadores hospitalares
(CEONC e HSF), foi aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (um) ausente.
III – Assuntos Gerais:
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – Alessandro, presidente do CMS, convidou Tania Lise para
fazer o informe da Dengue/Zika/Chikungunya. Tania Lise cumprimentou os presentes e informou que
foram notificados até o mês de outubro/2018 141 (cento e quarenta e um) casos de dengue, sendo 130
(cento e trinta) já descartados, com 02 (dois) positivos (um importado e outro autóctone). Tania Lise
falou sobre o LIRAa/2018 (LIRAa – Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o Aedes
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aegypti) no mês de janeiro/2018 índice de 6,5%, março/2018 índice de 2,7%, maio/2018 índice de
1,5%, julho/2018 índice de 1% e setembro/2018 índice de 0,8%. Tania Lise falou que as atividades do
setor de endemias são contínuas e nesse período são intensificadas e conta com o apoio de toda a
população; informou os números do telefone para informações e denuncias, (46) 3524-2415 ou (46)
98404-9876 e ainda através da ouvidoria municipal (46) 3524-0269. Presidente do CMS, passou para a
plenária para perguntas, sugestões ou colocações. Conselheiro Reinaldo Alaor fez colocações com
relação ao meio ambiente e ao lixo acumulado. Aline Biezus, Secretária Municipal de Saúde fez a
sugestão e o presidente do CMS reiterou a sugestão para convidar para a próxima reunião o Secretário
Municipal de Meio Ambiente para discorrer sobre as ações desenvolvidas pela secretaria para
preservação do meio ambiente no Município.
 Informe Mortalidade Infantil O presidente do CMS convidou Andreia Zorzo, Diretora da Vigilância
em Saúde para proceder a apresentação. Andreia Zorzo, cumprimentou os presentes, procedeu a
apresentação. Falou dos óbitos fetais ocorridos até setembro/2018: janeiro/2018 nenhum óbito fetal;
fevereiro/2018 02 (dois) óbitos fetais, março/2018 03 (três) óbitos fetais, abril/2018 nenhum óbito fetal,
01 (um) óbito no mês de maio/2018, junho e julho/2018 nenhum óbito, agosto/2018 registrado 01 (um)
óbito fetal e setembro/2018 nenhum óbito, total de 07 (sete) óbitos fetais no ano de 2018, falou também
sobre as causas dos óbitos fetais. Informou que no ano de 2018 até o mês de setembro/2018
ocorreram 16 (dezesseis) óbitos infantis, sendo 04 (quatro) óbitos no mês de janeiro/2018, 01 (um)
óbito no mês de fevereiro/2018, 02 (dois) óbito no mês de março/2018, 01 (um) óbito no mês de
abril/2018, nenhum óbito no mês de maio/2018, 01 (um) óbito no mês de junho/2018, 02 (dois) óbitos
no mês de julho/2018, 02 (dois) óbitos infantis no mês de agosto/2018 e 03 (três) óbitos infantis no mês
de setembro; falou sobre as causas desses 16 (dezesseis) óbitos infantis, sendo que os óbitos são
investigados pelo Comitê de Mortalidade e pode mudar a causa base da morte, depois de serem
investigado. Foi solicitado por um Conselheiro a taxa de mortalidade; no ano de 2018 até o mês de
setembro nasceram 981 (novecentos e oitenta e um), sendo o percentual de 16,3% (dezesseis virgula
três por cento) de óbitos, sendo que no ano de 2017 o percentual ficou em 12,9% (doze virgula nove
por cento). Andreia fez o demonstrativo mensal do percentual de nascidos vivos. Andreia Zorzo, pediu
se os conselheiros teriam dúvidas; A conselheira Lourdes Terezinha Giacobo teve dúvida (em qual
hospital ocorrem esses óbitos) e uma participante da reunião também apontou dúvida (se a gestante
teve o acompanhamento durante a gestação). Andreia Zorzo sanou as dúvidas.
 Estruturação/fluxo do atendimento da Odontologia na Rede Municipal de Saúde – O presidente
do CMS, convidou a coordenadora de saúde bucal do Município de Francisco Beltrão, Márcia Camiccia,
para proceder a apresentação. Márcia cumprimentou os presentes falou brevemente que existem no
Município o cargo de dentista 20 horas e 40 horas e procedeu a apresentação: falou das unidades de
saúde ESF 14 (catorze) que possuem o atendimento odontológico, que são: Cristo Rei, São Miguel,
Novo Mundo, Padre Ulrico, Jardim Seminário, Jardim Floresta, Pinheirinho, Pinheirão, Cantelmo, Sadia,
Luther King, Nova Concordia, Km 20 e Assentamento Missões; são atendidas nessas unidades, as
famílias cadastradas, com horários agendados e todas as urgências que surgirem; é feito escovação e
bochecho com flúor nas escolas localizadas nessas áreas e visitas domiciliares (puérperas e
acamados); falou sobre o atendimento para bebês, informou que os pais precisam participar da palestra
da clínica do Bebê para posterior agendamento na unidade a que a família pertence ou em caso de
área descoberta no Centro de Saúde Cidade Norte (CSCN), nesse ano/2018 terá a palestra no dia
06/11 e 04/12 em dois horários 14:30 e 19:30 horas, no auditório do centro de eventos do parque de
exposições Jayme Canet Jr. Márcia apresentou a porcentagem do bochecho com flúor realizado no
Município de Francisco Beltrão no primeiro semestre de 2017, cobertura de 8,46% e o primeiro
semestre de 2018, cobertura de 32,11%. Falou dos atendimentos realizados no Centro de Saúde
Cidade Norte (CSCN): atendimento durante o dia bebês e crianças que não pertencem a nenhuma
ESF, são agendados e urgências; o atendimento noturno no CSCN para adultos (urgência) e crianças,
que são agendadas; nos finais de semana e feriados são agendadas crianças e as urgências (adultos e
crianças). Marcia falou do atendimento odontológico nas UBSs Vila Nova, Industrial e Alvorada onde
são atendidos adultos agendados e urgências e ainda na UBS Alvorada a noite tem a Saúde do
Trabalhador (para as pessoas que não podem se ausentar do trabalho durante do dia); sobre a Clínica
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Odontológica da Cango, os atendimentos são feitos de forma agendada e urgências no período da
manhã e tarde, falou sobre ao atendimento a adolescentes (maiores de 14 anos) e sobre o atendimento
noturno (saúde do trabalhador e urgências). Falou sobre o CEO (Centro de Especialidades
Odontológicas) com as especialidades de bucomaxilo (cirurgia), endodontia (tratamento de canal),
pacientes com deficiência e periodontia; são encaminhados para o CEO, pacientes do Município
atendidos na rede de atenção primária. Marcia falou sobre a porta de entrada na rede é feita no prénatal, onde a gestante é encaminhada para o atendimento odontológico. Márcia falou e trouxe em
slides alguns itens relevantes da linha guia em Saúde bucal do Estado do Paraná que rege os
atendimentos odontológicos do Município (os níveis de atenção a saúde bucal – primário, secundário e
terciário, estratificação de risco, atendimento de urgência). Aline Biezus, Secretária Municipal de
Saúde, e a Márcia, falaram dos horários de trabalho dos servidores dentistas. Nicole, Coordenadora da
Saúde Bucal da 8ª Regional de Saúde, contribui esclarecendo sobre a classificação de risco e o tempo
para cada retorno. Conselheiros Pro Inez e Reinaldo Alaor, parabenizaram o atendimento realizado
pelo SUS, ainda o Conselheiro Alaor falou sobre o fornecimento de prótese dentária pelo SUS; Nicole,
Coordenadora da Saúde Bucal da 8ª Regional de Saúde, falou brevemente da adesão ao programa de
prótese. Márcia, coordenadora da Saúde Bucal do Município, esclareceu que as unidades de saúde
devem ter 05 (cinco) pacientes agendados em cada período de 04 horas e todas as urgências que
aparecerem devem ser avaliadas pelo dentista e que o dentista tem atividades externas, escovação e
bochecho com flúor nas escolas, visitas domiciliares e outras. Márcia frisou da responsabilidade dos
pais em levar as crianças ao dentista.
 Núcleo da Paz (promoção da saúde, prevenção da violência e cultura da paz): Rede de
Proteção Social – Alessandro, presidente do Conselho retirou da pauta, a pedido da psicóloga Marina
Tibes, por motivo de saúde não pode comparecer, ficando na pauta para a próxima reunião, novembro.
 Seminário à pessoa com Deficiência – Alessandro, presidente do CMS, convidou o Conselheiro
Vilmar da Motta para falar sobre o Seminário. Vilmar cumprimentou os presentes e falou sobre a
importância do Seminário, parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela iniciativa, falou que a
muito tempo havia solicitado essa capacitação aos profissionais da rede municipal de saúde.
Conselheiro Reinaldo Alaor parabenizou a iniciativa do SMS pela realização seminário e também a
equipe da unidade de Saúde do Bairro Sadia, onde reside que. Aline Biezus, Secretária Municipal de
Saúde, falou que foi um grande desafio a realização desse evento e que contou com a participação de
toda a rede municipal de saúde.
 Outubro Rosa – O presidente do CMS, convidou a Enfermeira Cristina Da Cas, Coordenadora da
Atenção Primária para proceder a apresentação sobre o Outubro Rosa. Cristina cumprimentou os
presentes e procedeu a apresentação: informou que foram disponibilizadas agendamento para o
período noturno para coleta dos preventivos, esse ano foi concentrado em algumas unidades de saúde,
ESF Pinheirinho, UBS Vila Nova, Instituto da Mulher, ESF Padre Ulrico, ESF São Miguel e ESF Sadia;
Cristina falou sobre os agendamentos, total de agendamentos 644, foram realizados 482 coletas e 162
faltas. Aline Biezus, Secretária Municipal de Saúde, falou do evento que será realizado, no dia
26/10/2018 às 15:30 na Unisep, para as servidoras em alusão ao Outubro Rosa, estendeu o convite as
conselheiras.
 Nada mais havendo, o Presidente Alessandro encerra a reunião agradecendo a presença de todos e
convidou os presentes para participar da próxima reunião.
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