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Ata da Reunião Ordinária nº.338
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, de forma on-line, com início às oito horas e trinta minutos, a
mesa diretora reunida da sala de multimídia da UNIPAR, para Reunião Ordinária, sob a presidência da
conselheira Cristina Demo Martinello, que cumprimentou aos presentes e conduziu uma breve reflexão
como tema: O Ar que Respiramos e sua importância. Em seguida, a presidente do CMS/FB, Cristina
Demo Martinello, deu início aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº337 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Fevereiro/2021 – A
presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, colocou em discussão a ata nº.337 referente ao mês
de fevereiro/2021, perguntou aos conselheiros se teriam observações, correções e/ou sugestões em
relação a mesma, nenhuma manifestação. Sem manifestações a presidente do CMS/FB, Cristina Demo
Martinello, submeteu a votação a Ata nº.337 referente a reunião ordinária do mês de fevereiro/2021,
que foi aprovada.
 Esclarecimento sobre a legalidade da representação dos usuários pela presidente do CMS/FB
– A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, falou sobre o questionamento feito sobre a
representatividade dos usuários, convidou o conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi para fazer o
esclarecimento. O conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi cumprimentou os presentes e falou: que
se sente responsável, pois a indicação da conselheira Cristina Demo Martinello, feita pela
instituição/entidade ACEFB foi enquanto era o presidente do CMS/FB e não existiu objeção a essa
indicação; Alessandro Rodrigues Perondi, falou que foi feito contato com a representante do controle
social na região da 8ª Regional de Saúde, Edisea Raquel F. Guancino, e esta fez contato com o
presidente do Conselho Estadual de Saúde – CES - que em resposta encaminhou por mensagem de
áudio, por aplicativo de celular (whats) o entendimento que não observou impedimento a
representatividade da conselheira Cristima Demo Martinello no segmento dos usuário do SUS;
Alessandro Rodrigues Perondi, esclareceu que a conselheira é formada/graduada em enfermagem, não
exerce a profissão e não tem registro de classe a mais de cinco anos, fato esse que no entendimento
do CES não gera o impedimento; outra situação que gerou dúvida foi o fato da conselheira trabalhar
com terapias integrativas, contudo profissão que não tem registro de classe e não existe CBO, não está
no rol de profissionais da saúde; Alessandro Rodrigues Perondi expôs que foi encaminhado ofício via email para o CES e até o momento não tivemos resposta. Conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi
ficou à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto. O promotor de justiça, Hugo
Napole Leone Cunha, participante da reunião online, perguntou a conselheira Cristina Demo Martinelli,
presidente do CMS/FB, se mesma possui algum contrato ou presta serviço na área pública/SUS ou
para alguma prefeitura ou ainda se faz parte de alguma empresa que o faz. Cristina Demo Martinelli,
presidente do CMS/FB, respondeu que não tem vínculo com o sistema público, não presta serviço para
o SUS, que o seu foco é trabalhar pelos usuários do SUS.
 Documentos Recebidos: A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou o
conselheiro Ozorio Borges Neto, 1º secretário do CMS/FB, para proceder a leitura dos documentos
recebido. O conselheiro Ozorio Borges Neto, cumprimentou os presentes e fez a leitura dos
documentos recebidos:
 Ofícios e demais Documentos recebidos: Ata nº1 da reunião de acompanhamento dos serviços
habilitados em oncologia da 8ª Regional de Saúde, a conselheira Margarida S. Mocelini de Oliveira
participou representando o CMS/FB; Ofício nº.009/2021/Controle Social /8ªRS que solicita a indicação
de um conselheiro para estar participando das reuniões da CISTT estadual que no momento serão
realizadas de forma online (a eleição para este conselheiro foi realizada na ordem do dia); Ofício
nº015/2021 – ACEFB no qual indica conselheiro, para a vaga de suplente para a vaga do anteriormente
indicado Gustavo Vicensi, o senhor Douglas Fogliato de Andrade (conselheiro Ozorio Borges Neto
esclareceu que a substituição foi em decorrência do senhor Gustavo Vicensi ser médico atuante no
SUS); Ofício nº.33/2021 ARSS/PR convocação para reunião de conferência de contas desta unidade
que foi realizada no dia 05/03/2021 às 14 horas na sala de reuniões da ARSS, os conselheiros que
deveriam participar eram Vilmar da Motta e Paula Marques (conselheiro Ozorio Borges Neto esclareceu
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que ambos os conselheiros nominados não participaram da reunião de forma presencial tendo em vista
não estarem confortáveis devido a pandemia da Covid-19); Ofício nº.174/SMS/FB/2021 comunicação
de solicitação de credenciamento da seguinte forma: sEF 01 (uma), eAP 20horas 07 (sete), ACS 14
(quatorze) e Ofício nº.151/SMS/FB/2021 comunicação de solicitação de credenciamento da seguinte
forma: eSB 20horas 07 (sete), conselheiro Ozorio Borges Neto fez a leitura integral dos ofícios 174 e
151 que diferem apenas nas equipes credenciadas. O conselheiro Ozorio Borges Neto informou ainda
sobre o documento recebido pela mesa diretora que informa sobre a realização das pré conferência em
saúde e também sobre a realização da conferência de saúde, que deverá ser realizada até a metade do
ano de 2022.
 Justificativas de Ausência referente ao mês de Março/2021 – Justificativas apresentadas via
aplicativo de celular, justificaram as ausências as conselheiras Margarida Salete M de Oliveira, Edimara
Candido, conselheiro Hortencio Dorneles Cardoso e apenas para constar, mas irá encaminhar e-mail,
com a justificativa o conselheiro Lucas Rigon Link e a conselheira Naira da Veiga Ianoski também
justificou a ausência.
II – Ordem do Dia
 Calendário das Reuniões do CMS/FB para o ano de 2021 – A presidente do CMS/FB Cristina
Demo Martinello, expôs sobre a possiblidade das reuniões do CMS/FB permanecerem no mesmo dia e
hora, ou seja, na segunda quarta feira de cada mês no mesmo horário (8:30), em discussão. O
conselheiro Ozorio Borges Neto propôs que, enquanto as reuniões fossem realizadas de forma online
sugeriu realiza-las no final do dia, por volta dezessete ou dezoito horas; conselheiro Eduardo Ciotto
falou sobre a possibilidades exposta pelo conselheiro Ozorio, contudo lembrou que temos professores
no conselho e os mesmos lecionam nesse período, mas a ideia seria boa, contudo fica pela maioria e
cada um deverá se ajustar aos horários; conselheira Jacqueline V. Menetrier expôs que para a
secretaria municipal de saúde fica melhor no período da manhã; conselheiro Ozorio Borges Neto falou
então para começar mais cedo, as oito horas; conselheiro Paulo Sergio Costa Dutra, da 8ª Regional de
Saúde falou que para eles é melhor que seja as oito horas e trinta minutos; conselheira Aline Schmatz
falou que as manifestações no chat, pela maioria era manter o mesmo horário. Por maioria da
manifestação dos presentes na reunião online ficou decidido por manter dia e horário das reuniões do
CMS/FB, ou seja, na segunda quarta-feira do mês as oito horas e trinta minutos.
 Eleição de um conselheiro (a) (vaga deixada pela Senhora Inez de Oliveira Santos) para
Acompanhamento de Contratualização Hospitalar (portaria municipal nº.552 de 25/11/2019),
apresentar ata nº.333 já foram eleitas conselheira Tania Mara de Costa e Indianara R. M. Pontes – A
presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou a secretária executiva para proceder o
informe sobre a situação. Eu, Raquel Eunice Lautert, secretária executiva do CMS/FB cumprimentei os
presentes e informou: o CMS/FB recebeu no mês de fevereiro o oficio nº.014/SMS/FB/2021 com data
de 12/01/2021 no qual solicita informação se houve mudanças quanto ao representante deste Conselho
Municipal de Saúde, feita a leitura do documento de forma integral; fiz o esclarecimento que com o
desligamento da senhora Inez de Oliveira Santos do CMS/FB ela deixou vaga em várias comissões
sendo uma vaga para a Comissão de Acompanhamento de Contratualização Hospitalar; na ata nº.333
do mês de setembro de 2020, constou como ponto de pauta: Eleição para as vagas deixadas pela
Conselheira Inez de Oliveira Santos, nas comissões externas e internas, das quais fazia parte foi
feita a eleição nos seguintes termos, linha 90 da ata nº.333, transcrevo: “para a comissão de avaliação
das metas quantitativas e qualitativas dos prestadores hospitalares, foram eleitas, com 20 (vinte)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, as conselheiras Tania Mara de
Costa e Indianara Ribeiro Miranda Pontes”. Informei que em conversa com a enfermeira Elaine
Anghinoni, coordenadora regulação atenção especializada, que disse que era isso mesmo, foi somente
utilizado nomenclatura diferente. Sem dúvidas ou questionamentos pelos conselheiros.
 Membro para, compor ou recondução, o Conselho Fiscal da ARSS, atualmente, Vilmar da Motta e
Paula Marques – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, solicito esclarecimento sobre o
ponto de pauta pela secretária executiva. Eu, Raquel Eunice Lautert, secretária executiva do CMS/FB,
esclareci que foi solicitado ao CMS/FB através do oficio nº.24/2021 ARSS-PR (feita a leitura na reunião
realizada no mês de fevereiro/2021) para confirmar ou alterar os representes do CMS/FB junto ao
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conselho fiscal da ARSS; informei que o conselheiro Vilmar da Motta e a conselheira Paula Marques
que fazem parte hoje; conselheira Paula Marques esclareceu que é para conferência de contas da
instituição ARSS, falou que permanece se não tiver outro conselheiro interessado; conselheiro Vilmar
da Motta não estava no momento da discussão, mas no decorrer da reunião se manifestou pela
permanência como representante do CMS/FB no conselho fiscal da ARSS; nenhum outro conselheiro
se manifestou. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, colocou em votação a
permanência/recondução do conselheiro Vilmar da Motta e conselheira Paula Marques como
representes do CMS/FB junto ao conselho fiscal da ARSS, ficou aprovado.
 Adequação das comissões conforme Regimento Interno – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo
Martinello, solicitou a secretária executiva do CMS/FB para fazer a leitura do regimento interno e a atual
composição das comissões. Eu, Raquel Eunice Lautert, secretária executiva do CMS/FB fiz a leitura de
forma integral do artigo 31, parágrafos e incisos, em especial do §14 que trata sobre a função de cada uma
das comissões. Feitas algumas colocações e perguntas, levantada algumas situações a cada uma das
comissões que foram chamadas foram levantados debates e questionamentos. Conselheira Jacqueline V.
Menetrier fez um breve esclarecimento sobre a função da comissão transitória de enfrentamento a Covid-19
(única comissão que não tem a função descrita no regimento, por se tratar de uma comissão transitória).
Conselheiro Eduardo Cioatto sugeriu deliberar sobre a situação do Secretário Municipal de Saúde no
sentido dele não fazer parte de nenhuma comissão (sendo conselheiro titular) e ao mesmo tempo transitar
por todas elas; conselheiro Ozorio Borges Neto falou que seria interessante o secretário municipal de saúde
não participar das comissões, pensa que se o secretário municipal de saúde estiver na comissão algum
conselheiro poderia ficar inibido para discutir alguns assuntos ou expor opiniões; alguns conselheiros
expuseram opiniões sobre essa situação do Secretário Municipal de Saúde; outros conselheiros expuseram
sobre a participação de forma geral nas comissões. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinelli,
colocou em votação a não participação do secretário municipal de saúde de forma obrigatória em uma das
comissões (como prevê o regimento interno), ficou aprovada a não participação do secretário municipal de
saúde de forma obrigatória em uma das comissões. Ao final das discussões as comissões ficaram assim
compostas: Comissão de Orçamento: Ivanilde Bedin Guimarães, Salete Justina Girardi, Lenir Bordignon,
Ozorio Borges Neto, Indianara R. M. Pontes, Alessandro Rodrigues Perondi, Paula Marques e Carla
Schroeder. Comissão de Fiscalização e Auditoria de Serviços: Ivanilde Bedin Guimarães, Indianara R.
M. Pontes, Paula Marques, Marcelo de Campos, Graciane Barbosa da Silva, Eduardo Cioatto, Fernanda
Fraz e Emanuelle Panato. Comissão de Comunicação e Educação Permante em Saúde: Vilmar da
Motta, Alessandro Rodrigues Perondi, Aline Schmatz, Cristina Demo Martinello, Vaninde E. Banfe, Natalia
Dalla Costa Becker, Samyra Soligo Rovani, Jacqueline V. Menetrier. Comissão de Saúde do Trabalhador:
Tania Mara de Costa, Hortencio D. Cardoso, Valdemar Bello, Paulo S. Costa Dutra, Silvia Keller, Erica L.
Hamada, Leonir Dalazem, Indianara R. M. Pontes, Emanuelle Panato, Lenir Bordignon, Dalva Colling.
Comissão Transitória – Enfrentamento a Covid-19: Tania Mara de Costa, Paula Marque, Vilmar da Motta,
Mary Angela Sabadin, Julissa Marcante, Jacqueline V. Menetrier, Margarida Salete M. de Oliveira, Naiara
Da Veiga Ianoski, Indianara R. M. Pontes, Alessandro Rodrigues Perondi, Cristina Demo Martinello.
 Apresentação e deliberação do RAG – Relatório Anual de Gestão ano 2020 – A presidente do
CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou Carla Schroeder, diretora do departamento administrativo
da secretaria municipal de saúde, para proceder a apresentação. Foi informado que o relatório anual de
gestão do ano de 2020 foi encaminhado por email. Carla Schroeder cumprimentou os presentes e
procedeu a apresentação com o auxílio de slides: Relatório Anual de gestão RAG – 2020, secretário
municipal de saúde Manoel Brezolin; falou da capacidade instalada da rede municipal de saúde: 20
unidades de saúde da família - ESF, 03 unidades básicas de saúde, 01 unidade de pronto atendimento
24h UPA, 01 centro de saúde cidade norte, 01 SAE – serviço de assistência especializada, 01 CAPS
AD II – álcool e drogas, 01 NASF – núcleo de apoio a saúde da família, 01 (uma) CAF – central de
abastecimento farmacêutico e almoxarifado, 01 instituto da mulher, 01 clínica odontológica da Cango,
06 farmácias municipais, 01 centro de especialidades odontológicas (CEO), 01 academia da saúde, 01
ambulatório de fisioterapia e 01 clínica de saúde mental; falou o número de atendimentos odontológicos
realizados no ano de 2020, totalizando no CEO 2.279 (dois mil duzentos e setenta e nove) pacientes
atendidos, nas ESF e UBS 12.186 (doze mil, cento e oitenta e seis) pacientes atendidos e no Centro de
Saúde Cidade Norte foram atendidos 3.869 (três mil oitocentos e sessenta e nove) pacientes, Carla
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Schroeder lembrou que o número reduzido de atendimentos se deve a pandemia da Covid-19; com
relação a produção das unidades de saúde no ano de 2020 (consultas, visitas domiciliares, aplicação
de medicamentos, curativos e outros procedimentos) que totalizou 554.339 (quinhentos mil trezentos e
trinta e nove) pacientes atendidos/procedimentos; o número de atendimentos feitos nas farmácias
municipais em 2020 foi de 322.743 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e quarenta e três) usuários
atendimentos e 23.959.198 (vinte e três milhões novecentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e
oito) insumos (medicamentos/fraldas) dispensados; Carla falou que na UPA 24 Horas foram atendidos
150.722 (cento e cinquenta mil setecentos e vinte e dois) pacientes/pessoas em 2020; no centro de
saúde cidade norte foram 14.083 (quatorze mil e oitenta e três) atendimentos (médicos) no ano de
2020; com relação a regulação e avaliação foram autorizados o total de 432.809 (quatrocentos e trinta e
dois mil oitocentos e nove) exames, sendo 386.044 (trezentos e oitenta e seis mil e quarenta e quatro)
exames laboratoriais, 46.765 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco) exames de imagem e
procedimentos especializados; cirurgias eletivas, no CEONC foram realizadas 189 (cento e oitenta e
nove) cirurgias e no Hospital São Francisco 1.121 (um mil cento e vinte e um) cirurgias (Carla
Schroeder explicou que o número ficou abaixo se comparado ao ano de 2019 devido a suspensão das
cirurgias eletivas pelo governo Estadual em decorrência da pandemia covid-19); o transporte fora do
domicilio - TFD foram transportados para Curitiba 1634 (um mil seiscentos e trinta e quatro) pacientes e
776 (setecentos e setenta e seis) acompanhantes, para Cascavel foram transportados 1489 (um mil
quatrocentos e oitenta e nove) pacientes e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) acompanhantes e
para Pato Branco foram transportados 591 (quinhentos e noventa e um) pacientes e 188 (cento e
oitenta e oito) acompanhantes; manifestações registradas junto a ouvidoria municipal totalizaram 1.688
(um mil seiscentos e oitenta e oito) entre denúncias (307– principalmente no departamento de vigilância
em saúde em decorrência da pandemia), reclamações (690– principalmente no departamento de
vigilância em saúde em decorrência da pandemia), solicitações (674), informações (nenhuma),
sugestões (11) e elogio (06); agendamento de consultas especializadas em 2020 no CRE 24.484 (vinte
e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro) consultas; agendamento de consultas especializadas na
rede 12.189 (doze mil cento e oitenta e nove) consultas nas especialidades de pneumologia,
ginecologia e psiquiatria; ações de vigilância em saúde: total de inspeções 2.612 (dois mil seiscentos e
doze) e total de ações 2.270 (dois mil duzentos e setenta); Programa dos agentes de controle a
endemias: levantamento do LIRAa no ano de 2020: Janeiro – 5,7%, Abril suspenso devido a pandemia,
Junho 1,4%, Agosto 0,3%, Outubro 0,7% e Dezembro 3,6%; faturamento prestadores ambulatorial:
APAE, ARSS-CRE, laboratórios, clínicas de fisioterapia, clinicas de exames de imagem e
procedimentos especializados, totalizando R$ 10.621.974,75 (dez milhões, seiscentos e vinte e um mil,
novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com base na produção de cada
instituição; faturamento prestadores hospitalar: Hospital São Francisco, valor anual R$ 24.592.650,16
(vinte e quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta reais e dezesseis
centavos) e Hospital Ceonc valor anual R$ 12.212.040,71 (doze milhões, duzentos e doze mil e
quarenta reais e setenta e um centavos); Carla Schroeder falou sobre o custos das unidades de saúde:
atenção primária R$ 26.377.064,58 (vinte e seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, sessenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos); UPA 24 horas R$ 9.565.386,53 (nove milhões, quinhentos e
sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos); Centro de saúde
cidade norte R$ 2.504.090,88 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, noventa reais e oitenta e oito
centavos); CAPS AD II R$ 771.337,24 (setecentos e setenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e
quatro centavos); TFD – tratamento fora do domicilio R$ 1.283.058,41 (um milhão, duzentos e oitenta e três
mil, cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos); Gestão R$ 4.261.728,30 (quatro milhões, duzentos e
sessenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos); Assistência farmacêutica R$
3.545.461,30 (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta
centavos); Centro de apoio a zoonoses R$ 339.616,32 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezesseis
reais e trinta e dois centavos); Vigilância R$ 2.805.940,27 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos
e quarenta reais e vinte sete centavos); para finalizar informou que o percentual de recursos próprios do
Município aplicados na saúde no ano de 2020 foi de 31,40%, valor total disponibilizado de recursos
próprios no ano de 2020 foi de R$ 51.292.928,45 (cinquenta e um milhões, duzentos e noventa e dois
mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), Carla Schroeder lembrou que o
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Município tem a obrigatoriedade de repassar 15% dos recursos próprios; enfrentamento a covi-19 para
o ano de 2020 (receitas e despesas): receitas R$ 15.204.841,63 (quinze milhões, duzentos e quatro mil,
oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), despesas R$ 13.799.403,35 (treze
milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos), saldo em
31/12/2020 R$ 1.405.438,28 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e
vinte e oito centavos), Carla Schroeder esclareceu que no portal transparência do município de
Francisco Beltrão constam as despesas de forma discriminada, acha interessante que todos os
conselheiros acompanhem esse demonstrativo no site do município. Terminada a apresentação os
conselheiros fizeram questionamentos/ considerações. O conselheiro Eduardo Ciatto falou sobre não
constar ou constar em partes as atividades do Hospital São Francisco (que se encontra sob intervenção
municipal) ter mais especificações, falou que o RAG está muito bem explicado, só sentiu falta mesmo
de mais esclarecimentos do Hospital São Francisco; falou que não discute os valores de repasse pois
entende que é feito por avaliação das metas quantitativas e qualitativas (equipe muito qualificada e
idônea); Eduardo Cioatto falou também sobre já constar informações sobre a construção hospital
intermunicipal. Carla Schroeder, inicialmente falou em resposta ao questionamento do conselheiro
Eduardo Cioatto, que irá verificar da necessidade de constar essa informação sobre o Hospital São
Francisco de forma detalhada; em seguida falou sobre o hospital intermunicipal que sabe que ficará sob
a gestão administrativa da ARSS, mas não tem mais informações. O secretário municipal de saúde,
Manoel Brezolin, fez alguns esclarecimentos sobre o hospital intermunicipal e informou que será, na
verdade já era para ter sido, uma comissão para algumas decisões sobre o hospital intermunicipal
formado por representantes da região, que farão uso de referido hospital. Conselheiro Ozorio Borges
Neto falou sobre o CMS/FB formar uma comissão transitória para discutir o assunto e dessa comissão
transitória ser eleito um ou dois conselheiros, participar da comissão regionalizada (feito a sugestão,
para não formar uma comissão transitória no momento, devido a pandemia, pelo CMS/FB e sim fazer a
eleição de alguns conselheiros para participar da comissão regionalizada, na próxima ou na próxima
reunião, mas já discutir o assunto nas reuniões da mesa diretora). Conselheira Paula Marques, Naiara
da Veiga Ianoski, conselheiro Ozorio Borges Neto, Alessandro Rodrigues Perondi e Vilmar da Motta
fizeram mais algumas colocações sobre a aprovação ou não do RAG e sobre a situação do Hospital
São Francisco, melhor descritivo das ações. Surgiu por parte de alguns conselheiros a dúvida com
relação a auditoria (nas contas) realizada junto ao Hospital São Francisco, dúvida está sanada pelo
secretário municipal de saúde (que informou que as instituições prestadoras de serviço estão sendo
pagos – repasse de valores – pela média histórica) e pela Carla Schroeder, diretora do departamento
administrativo da secretaria municipal de saúde. Ao final da discussão foi sugerido a aprovação do RAG
com a ressalva de incluir as atividades desenvolvidas pelo Hospital São Francisco e o RAG será
apresentado novamente na próxima reunião com essa inclusão. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo
Martinello, submeteu a votação o Relatório Anual de Gestão - RAG referente ao ano de 2020, que
restou aprovado com a ressalva da inclusão das atividades do Hospital São Francisco.
 Antes de iniciar o próximo assunto foi colocado em votação, em conformidade com o Ofício
nº.009/2021/Controle Social /8ªRS que solicita a indicação de um conselheiro para estar participando
das reuniões da CISTT estadual que no momento serão realizadas de forma online, a conselheira Tania
Mara de Costa se propôs a participar, sem objeções pela plenária.
 Deliberação sobre a utilização de Emendas Parlamentares – A presidente do CMS/FB, Cristina
Demo Martinello, convidou Carla Schroeder, diretora do departamento administrativo da secretaria
municipal de saúde, para proceder a apresentação, Carla Schroeder falou que no final do ano de 2020
receberam duas emendas parlamentares pelo MAC – média e alta complexidade da seguinte forma:
ministério da saúde, valor de cem mil reais (destinado a APAE), proposta 36000.311158/2020-00,
utilização APAE – transferência voluntária (a APAE deve elaborar um plano de aplicação e entregar na
secretaria de saúde para avaliação, toda compra deve vir acompanhada de nota fiscal para prestação
de contas) para utilização em reformas, conserto de equipamentos, aquisição de equipamentos e
insumos voltados para a área de saúde na APAE, esse valor não pode ser utilizado para o custeio de
profissional; ministério da saúde, valor de trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa reais,
proposta 36000.328501/2020-00, destinado a secretaria municipal de saúde para ser utilizado dentro da
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MAC – média e alta complexidade, para utilização, se aprovado, na ARSS para pagamento de cota
extra de consultas e exames. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinelo, solicitou a plenária se
teriam manifestações, nenhuma manifestação pelos participantes. Sem manifestações, a presidente do
CMS/FB, colocou em votação a utilização das emendas parlamentares, conforme apresentado, ambas
ficaram aprovadas.
III – Assuntos Gerais:
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – a presidente do CMS/FB Cristina Demo Martinello, convidou o
convidou Tania Lise, coordenadora do setor de combate a endemias, para proceder a apresentação; foi
informado que a apresentação foi encaminhada via e-mail. Tania Lise, coordenadora do setor de
combate a endemias, cumprimentou os presentes e informou com o auxílio de slide que foi projetado
pela na reunião: os dados do ano de 2021, Tania Lise informou que até o momento foram notificados
62 (sessenta e dois casos) suspeitos de dengue, sendo 55 (cinquenta e cinco) já descartados, 01 (um)
caso confirmado (no início do mês de fevereiro/2021) e 06 (seis) aguardando resultado, sobre o caso
confirmado é um caso importado (contraído fora do município); Tania Lise trouxe um mapa com o risco
climático da dengue no Estado do Paraná, para o município de Francisco Beltrão, o risco climático, é
médio risco; Tania Lise informou sobre o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o
Aedes Aegypti) que foi realizado entre os dia 04 a 09 de janeiro/2021, o próximo está previsto para o
mês de abril/2021, segue o calendário do ministério da saúde; Tania Lise, informou os números dos
telefones para informações e denúncias, quais sejam 3524-2415 ou 98404-9876 (whats) e ainda o
número da ouvidoria 3524-0269. Sem manifestações pela plenária, Cristina Demo Martinello,
presidente do CMS/FB, agradeceu a apresentação feita pela Tania Lise.
 Informe Mortalidade Infantil – a presidente do CMS/FB Cristina Demo Martinello convidou Andrea
Zorzo de Almeida, diretora do departamento de vigilância em saúde para proceder o informe da
mortalidade, Andreia Zorzo ausente, Katia Schmidt, enfermeira do departamento de vigilância em
saúde procedeu a apresentação. Katia Scmidt cumprimentou os presentes e informou com o auxílio de
slides: falou sobre os números referente ao ano de 2021 sobre os óbitos fetais: no mês de janeiro/2021
um óbito, no mês de fevereiro/2021 nenhum óbito e no mês de março/2021 até o momento nenhum
óbito; sobre os óbitos infantis no mês de janeiro/2021 um óbito, no mês de fevereiro/2021 um óbito e no
mês de março/2021 até o momento um óbito; Katia Scmidt falou que as causas (evitáveis e inevitáveis)
não foram apuradas, pois o comitê da mortalidade não tem feito as reuniões, contudo já estão
organizando para novos encontros. Katia Scmidt falou sobre a taxa de mortalidade infantil nos últimos
anos: 2017 taxa de mortalidade infantil 12,9%, 2018 taxa de mortalidade infantil 13,9%, 2019 taxa de
mortalidade infantil 5,93% e 2020 taxa de mortalidade infantil 9,42% (dentro do que preconiza o
Ministério da Saúde menor de dois dígitos). Cristina Demo Martinello, presidente do CMS/FB,
agradeceu a apresentação feita pela enfermeira Katia Schmidt e solicitou a plenária se teriam
questionamentos; conselheiro Ozorio Borges Neto falou sobre a preocupação da não realização dessas
reuniões por parte de comissões, do comitê da mortalidade e outros mais que já foram mencionados;
Katia Schmidt falou em específico sobre o comitê da mortalidade, que as pessoas que fazem parte
desse comitê não são somente os profissionais ou trabalhadores da secretaria municipal da saúde, tem
também os profissionais que trabalham nos hospitais/instituições onde ocorreram o óbito, contudo
devido ao aumento considerável de trabalho tanto do departamento de vigilância em saúde como dos
profissionais médicos que por conta de plantões não conseguiram se reunir, informou que já tem uma
previsão para essa reunião. Sem mais questionamento, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo
Martinello, agradeceu os esclarecimentos.
 Informe sobre situação atual Covid-19 no Município de Francisco Beltrão: a presidente do
CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou o secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin, para
proceder a apresentação. Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, cumprimentou os presentes
e falou: que nos últimos quinze/vinte dias é o pior momento e infelizmente de ontem pra hoje precisou
informar que é o pior dia para a secretaria municipal de saúde, para o Município e para a Região; falou
que no final de semana, muito carregado, na eminência de faltar oxigênio na rede pública, faltar
profissional médico e enfermeiro para fechar a escala da UPA, a UPA lotada e hoje recebeu a
informação do Hospital Policlínica que não tem mais a possibilidade de atendimento, com o fechamento
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do pronto atendimento, instituição particular (que informou na semana anterior a ampliação de leitos
sendo quatro UTIs e quatro leitos de enfermaria para atendimento da Covi-19), falou da ampliação de
leitos da UPA para atendimento do covid-19, contudo abriu e imediatamente ocupou; falou que hoje a
nossa regional tem quatorze pacientes aguardando vagas de UTI; falou sobre os dados divulgados na
imprensa sobre a ocupação de leitos de enfermaria e UTI, passa a impressão de leitos vagos, contudo
não estão vagos estão sendo organizado/limpos para receber novos pacientes; falou que na macro
oeste (Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Toledo, etc) tem duzentos e sessenta pacientes
aguardando vaga de enfermaria ou UTI; falou sobre a ausência da conselheira Jacqueline V. Menetrier,
que saiu da reunião para ir até a UPA para reorganizar o atendimento no setor covid, com a
possiblidade de remanejar profissionais de unidades de saúde da rede municipal para a UPA para
suprir a demanda; falou da dificuldade dos fornecedores de oxigênio em adquirir o produtos estando
sempre no limite para não faltar, logística; falou que estão trabalhando em conjunto com a 8ª Regional
de Saúde, contudo o senário é ruim para todo o Estado do Paraná e para o Brasil de forma geral; falou
do incentivo financeiro aprovado no Município para estimular os profissionais da área da saúde a ir
trabalhar no setor covid, porém os profissionais estão sobrecarregado, com plantões em várias
instituições, outros afastados por conta da infecção pela covid, outros ainda afastados por problemas
de saúde; falou sobre a dificuldade de se fazer cumpri o decreto Estadual, pela falta de equipe; Manoel
Brezolin falou que percebeu que a multa não tem surtido efeito nos estabelecimentos, sendo a
interdição a única solução; Manoel Brezolin falou que o cenário é muito ruim e a equipe trabalhando
para buscar novas alternativas; falou da possibilidade do desabastecimento de alguns medicamentos
em especial para a intubação/sedação; falou que muitos pacientes recebem alta hospitalar fazendo uso
de oxigênio, sendo que para o município não está conseguindo suprir essa demanda (cilindro de
oxigênio, válvula, etc); secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin, encerrou o esclarecimento e
ficou a disposição para quaisquer dúvidas por parte da plenária. Conselheiro Eduardo Cioatto
inicialmente enalteceu o trabalho dos profissionais da saúde e falou sobre fazer algo voltado a impactar
a sociedade (mídia) deixar mais claro, para a população, que a saúde está a beira do colapso, falou
que achou interessante o vídeo feito pelo prefeito municipal e divulgado na mídia onde mostrou a UTI
do Hospital Regional Sudoeste, Eduardo Cioatto sugeriu para ser feito algo em que envolva mais
pessoas da sociedade, falou sobre o lockdow feito pelo município de Foz do Iguaçu, com maior
restrição, em especial no final de semana, falou que ficou mais preocupado depois de ouvir os
esclarecimentos do secretário municipal de saúde. Conselheira Naiara da Veiga Ianoski fez algumas
colocações, também no sentido de tomar atitudes mais efetivas. Eu, Raquel Eunice Lautert, secretária
executiva do CMS/FB falei sobre a falta de comprometimento da grande maioria da população, que
aparentemente, a população não está preocupada com toda a situação descrita pelos conselheiros.
Conselheiro Ozorio Borges Neto falou sobre a forma de divulgação das vagas/leitos de UTI trazidas
pelos noticiários, que pela forma como foi feita aparenta ter vagas disponíveis, Ozorio perguntou sobre
as vacinas, a compra pelo município, perguntou sobre a distribuição para os Estados (da vacina) e para
o município em especifico, perguntou também sobre a possível falta de medicamento, falou que a
preocupação é grande com toda a situação. O secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin,
respondeu: falou sobre o município de Francisco Beltrão estar inserido em dois consórcios para a
compra de vacinas pela ARSS e pelo consórcio Paraná Medicamentos e se inscreveu junto ao
Butantan (se caso o Instituto fizesse a comercialização o município está inscrito para a compra direta),
Manoel acredita que a vacina deve ser gerenciada pelo governo federal; com relação ao Estado do
Amazonas justificativa técnica, estava vivendo o caos, por isso o número de vacinas foi disponibilizado
em número maior, cota extra; os Estados não tem vacina estocadas, falou sobre uma cidade do Estado
do Rio de Janeiro que não seguiu a orientação do Ministério da Saúde; Manoel Brezolin esclareceu
sobre as etapas da vacinação que o município está seguindo o cronograma Estadual, que não tem
dificuldade na distribuição e sim no quantitativo de doses disponibilizadas; falou sobre a faixa etária que
vem apresentando agravamento (em pessoas mais jovens) da covid; sobre os medicamentos, Manoel
Brezolin falou que não tivemos falta de medicamentos essenciais que comprometessem o atendimento
na UPA, e sim uma dificuldade no sentido que os pacientes tem ficado por mais tempo na UPA que
anteriormente não ficavam (devido a falta de leitos em hospitais para a transferência). Conselheira
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Paula Marques perguntou sobre os pacientes, quatorze, que estão aguardando leito de UTI. Manoel
Brezolin, secretário municipal de saúde falou que os pacientes são da área de abrangência da oitava
regional de saúde, falou que na UPA hoje tem três pacientes entubados e mais três pacientes que tem
indicação para leito de UTI, ao menos seis pacientes na UPA aguardando vaga pra UTI ou enfermaria.
Conselheira Paula Marques esclareceu que entende a preocupação do gestor, Manoel Brezolin, mas
acredita que deveria ser um consenso entre os municípios da região sudoeste as medidas restritivas;
Manoel Brezolin falou que é consenso dos municípios da região, que todos os gestores estão
preocupados; falou que os municípios estão ajudando uns aos outros. Conselheiro Eduardo Cioatto
perguntou sobre o documento emitido pela Policlínica São Vicente de Paula que está circulando nas
mídias. Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, disse que sim, que procede o documento, que
fez contato com a instituição Policlínica São Vicente de Paula e foi informado que estão avaliando a
situação constantemente. Conselheira Paula Marques perguntou sobre hospital de campanha.
Secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin, não descarta a possibilidade, estão em constante
avaliação junto a equipe, mas no momento isso não vê a necessidade; Manoel Brezolin ainda falou que
algumas decisões são tomadas de forma imediata, não havendo tempo para compartilhar ou pedir
sugestões ao conselho, a pandemia não permite muito planejamento. Mais alguns questionamentos e
esclarecimentos. Devido ao adiantado do horário e sem mais questionamentos, a presidente do
CMS/FB, Cristina Demo Martinello, agradeceu a apresentação feita pelo secretário municipal de saúde,
Manoel Brezolin.
 Nada mais havendo, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinelo, encerrou a reunião
agradeceu a participação dos conselheiros de forma on-line e convidou os presentes para participarem
da próxima reunião ordinária.

Cristina Demo Martinello
Presidente do CMS

Ozório Borges Neto
1º Secretário
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Secretária Executiva

