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Ata da Reunião Ordinária nº.347
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, de forma presencial, no auditório do centro de
eventos do Parque de Exposição Jayme Canet Júnior, com início às oito horas e trinta minutos, para
Reunião Ordinária, sob a presidência da conselheira Cristina Demo Martinello, presidente do CMS/FB.
Primeiramente, informado aos conselheiros presentes, quais seriam os votantes, feita a leitura nominal.
Conselheira Cristina Demo Martinello, cumprimentou os presentes, em especial o representante do
Ministério Público do Estado do Paraná, Hugo Napole Leone Cunha (promotor de justiça), convidou os
presentes a juntos fazer a oração do Pai Nosso; falou sobre a venda de uma “rifa” por parte do
conselheiro Valdemar Bello; convidou a secretária executiva que esclareceu sobre as inscrições para
manifestação na ordem do dia sobre o Plano Municipal de Saúde – PMS (até o início da reunião) e deu
início aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº346 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Novembro/2021 – A
presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, colocou em discussão a ata nº.346 referente ao mês
de novembro/2021, perguntou aos conselheiros se teriam observações, correções e/ou sugestões em
relação a mesma. Sem manifestação com relação a Ata, contudo, dr. Hugo Napole Leone Cunha,
promotor de justiça, sugeriu, constar na ata o nome completo dos conselheiros que expressaram seu
voto de forma favorável, contrário e abstenção. Em votação, a ata nº.346 referente ao mês de
novembro/2021, foi aprovada com unanimidade de votos, ou seja, com 17 (dezessete) votos favoráveis,
sendo dos conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra,
Alessandro Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda
Franz, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe,
Valdemar Antonio Marques Bello, Paula Marques, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir
Bordignon e Ivanilde Bedin Guimarães.
 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
recebidos. Ofícios e demais Documentos recebidos: sem documentos recebidos.
 Justificativas de Ausência referente ao mês de dezembro/2021 – justificativas encaminhadas via
e-mail: conselheira Mary Angela Sabadin e conselheiro Vilmar da Motta (conselheiro Ozorio Borges
Neto fez a leitura do documento encaminhado pelo conselheiro Vilmar da Motta na íntegra);
justificativas encaminhadas via aplicativo de celular, também no decorrer da reunião: conselheiras,
Samyra Soligo Rovani, Indianara Ribeiro Miranda Pontes, Flavia Cadó e Erica Lurico Hamada e o
conselheiro Eduardo Cioatto.
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e Deliberação Resolução SESA nº.932/2021 – Reforma, ampliação e/ou
construção de Unidades Básicas de Saúde (Aprovado Ad Referendum/Resolução nº.05/2021
CMS/FB) – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou a Diretora do departamento
administrativo da SMS/FB, Carla Schroeder, para proceder a apresentação. Carla Schroeder
cumprimentou os presentes e apresentou a adesão feita a resolução SESA nº.932/2021, a qual trás o
incentivo financeiro de investimento para obras de reforma ou ampliação de unidades básicas de saúde
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na qual o município indicou quatro unidades de saúde:
ESF Ponte Nova (R$ 60.000,00), ESF Luther King (R$ 90.000,00), ESF Rio Tuna (R$ 70.000,00) e
Instituto da Mulher (R$ 80.000,00). A presidente do CMS/FB, submeteu a votação a adesão feita
(aprovada ad referendum pela resolução nº.05/2021 CMS/FB) a resolução SESA nº. 932/2021 para
incentivo financeiro, conforme descrito acima, foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis dos
conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Alessandro
Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda Franz,
Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Valdemar Antonio Marques Bello, Paula
Marques, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon e Ivanilde Bedin Guimarães e
um voto contrário da conselheira Vanilde Evangelista Banfe. O conselheiro Leonir Dalazem perguntou
qual unidade seria construída; Carla Schroeder informou que devido ao valor (não é possível construir
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uma unidade) serão apenas feitas reformas, nas unidades já descritas.
 Apresentação e Deliberação Resolução SESA nº.933/2021 – Ambulância Suporte Básico
(Aprovado Ad Referendum/Resolução nº.06/2021 CMS/FB – Carla Schroeder, Diretora do
departamento administrativo da SMS/FB, seguiu a apresentação, falou que foi feita a adesão a
resolução SESA nº.933/2021, que trata do incentivo financeiro de investimento para a aquisição de
transporte sanitário, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), uma ambulância de suporte
básico, para ser usada na atenção primária, ficará disponível na unidade de saúde da Cango. A
presidente do CMS/FB, submeteu a votação a adesão feita (aprovada ad referendum pela resolução
nº.06/2021 CMS/FB) a resolução SESA nº. 933/2021 para incentivo financeiro, conforme descrito, foi
aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis dos seguinte conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline
V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Alessandro Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa Becker,
Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda Franz, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio
Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar Antonio Marques Bello, Paula Marques, Cristina Demo
Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon e Ivanilde Bedin Guimarães.
 Apresentação e Deliberação Resolução SESA nº.934/2021 – aparelho de Ultrassom (Aprovado
Ad Referendum/Resolução nº.07/2021 CMS/FB), da mesma forma Carla Schroeder, diretora do
departamento administrativo da SMS/FB, apresentou a resolução SESA nº.934/2021, que foi feita a
adesão pela SMS/FB, que trata do incentivo financeiro de investimento para a aquisição de
equipamentos para a rede materno infantil no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a
aquisição de um aparelho de ultrassom tipo I, que será alocada no Instituto da mulher/unidade de
saúde da Cango. Carla Schroeder informou que não tem aparelho de ultrassom na rede municipal de
saúde. A presidente do CMS/FB, submeteu a votação a adesão feita (aprovada ad referendum pela
resolução nº.07/2021 CMS/FB) a resolução SESA nº. 934/2021 para incentivo financeiro, conforme
descrito, foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis dos seguinte conselheiros: Manoel Brezolin,
Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Alessandro Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa
Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda Franz, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir
Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar Antonio Marques Bello, Paula Marques,
Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon e Ivanilde Bedin Guimarães.
 Apresentação e Deliberação SESA nº. 870/2021 – Aquisição de Equipamentos de reabilitação
multiprofissional, (Aprovado Ad Referendum/Resolução nº.08/2021 CMS/FB) – Carla Schroeder,
diretora do departamento administrativo da SMS/FB, falou sobre a adesão feita pelo município de
Francisco Beltrão à resolução SESA nº.870/2021, ao incentivo financeiro de investimento e custeio para
a aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, na rede de atenção da linha de cuidados
às saúde da pessoa com deficiência e a reabilitação da síndrome pós-covid-19, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), da seguinte forma: incentivo para investimento R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e incentivo de custeio R$ 10.000,00 (dez mil reais); Carla Schroeder relacionou a os equipamentos com
a intenção de adquirir, quais sejam: anel exercitador de mãos e dedos, 03 unidades, bola medicinal
4KG, 02 unidades, bola medicinal 2KG, 02 unidades, disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 02
unidades, escada para exercício de agilidade, 02 unidades, fita de treinamento suspenso, 01 unidade,
plataforma vibratória, 01 unidade, rolo de posicionamento, 02 unidades, step 60x30x10m, 03 unidades,
tábua de AVDS para terapia ocupacional e reabilitação ortopédica, 01 unidade, tornozeleira 1KG, 01
unidade, tornozeleira 2KG, 01 unidade, tubo elástico com mosquetão – resistência leve, 02 unidades,
tubo elástico com mosquetão – resistência moderada, 02 unidades, aparelho de laser e caneta
infravermelho 01 unidade, aparelho de pilates – cadilac, 01 unidade, aparelho de pilates - ladder barrel,
01 unidade, aparelho de pilates - reformer, 01 unidade, aparelho de pilates – step chair – 01 unidade.
Conselheira Emanuelle Panto perguntou se esses equipamentos serão usados na fisioterapia; Carla
Schroeder informou que a maioria deles será usada pelo SAD (serviço de atenção domiciliaria).
Conselheira Lirane Teresinha de Camargo perguntou qual será o horário de funcionamento da clínica
de fisioterapia do município; conselheira Jacqueline V. Menetrier falou que o horário de funcionamento
do ambulatório de fisioterapia do município será no mesmo horários que funcionava, no período da
manhã e agora terá que ser contratada uma fisioterapeuta tendo em vista que a fisioterapeuta do
município (Cassiane) esta gestante. A presidente do CMS/FB, submeteu a votação a adesão feita
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(aprovada ad referendum pela resolução nº.08/2021 CMS/FB) a resolução SESA nº. 870/2021 para
incentivo financeiro, conforme descrito, foi aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis, dos seguinte
conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Alessandro
Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda Franz,
Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar
Antonio Marques Bello, Paula Marques, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon
e Ivanilde Bedin Guimarães.
 Apresentação e Deliberação Plano Municipal de Saúde 2022-2025 – A presidente do CMS/FB,
Cristina Demo Martinello, convidou Jacqueline V. Menetrier, diretora da atenção à saúde da SMS/FB
para proceder a apresentação. Jacqueline V. Menetrier cumprimentou os presentes e falou sobre a
elaboração do PMS – Plano Municipal de Saúde, que o CMS/FB participou ativamente; falou que o
PMS/FB tem a duração para 04 anos (2022-2025); falou sobre planejamento do SUS: o planejamento
em saúde, entendido como ação social, é um processo que visa à transformação de um situação em
outra melhor, que a saúde pública está em constante transformação e, por isso, o planejamento em
saúde precisa ser ativo e ir moldando-se às demandas da população e ainda que o título IV, capitulo I,
da portaria de consolidação nº.1, de 28 de setembro de 2017 estabelece diretrizes para o planejamento
do SUS. Jacqueline falou sobre os principais instrumentos de planejamento do SUS, quais sejam: plano
municipal de saúde, programação anual de saúde (PAS), relatório anual de gestão (RAG) e o relatório
detalhado do quadrimestre anterior (RDQA); frisou que o plano municipal de saúde tem vigência de
01/01/2022 até 31/12/2025, falou que foi elaborado pela equipe técnica e representantes do CMS; fez
algumas considerações importantes: documentos usados como base para a elaboração do plano, o
plano de governo, as propostas aprovadas na 12ª conferencia municipal de saúde realizada em 2019, o
PPA e as demandas da equipe técnica, sobre os conteúdos: analise situacional, organização do
sistema de saúde no município, diretrizes, objetivos, metas e indicadores, está na errata a avaliação e
monitoramento, instrumento ativo de gestão e execução das ações; falou que foram feitas várias
reuniões para elaboração do plano, assim descreveu: dia 24/09/221 definição da equipe e definições
dos prazos, em 08/10/2021 diretrizes, dificuldades, documentos orientativos, em 03/11/2021, reunião
com os conselheiros Alessandro Rodrigues Perondi e Margarida Salete de Oliveira, onde discutiram as
propostas da 12ª conferencia municipal de saúde (as propostas realizada, parcialmente realizadas, as
não realizadas e aquelas que não depende da SMS), de 08 a 30/11/2021 discussões das metas com as
coordenações/setores e em 06/12/2021 revisão final (onde foram convidados mais conselheiros a
participar, participaram Alessandro Rodrigues Perondi, Margarida Salete de Oliveira e Eduardo Cioatto),
nessa reunião foi sugerido pelo conselheiro Eduardo Ciatto a forma de apresentação (encaminhar o
PMS com antecedência aos conselheiros para análise e fazer as inscrições para discussão na
plenária); elementos do plano: analise situacional: determinantes de saúde: aspectos demográficos,
socioeconômicos, ambientais e epidemiológicos; organização das RAS: serviços disponíveis, acesso e
pontos de atenção; DOMI: Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores. Jacqueline V. Menetrier falou de
forma breve como ficaram organizadas as diretrizes: DIRETRIZ Nº1 – Fortalecer o setor de regulação,
avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde; Objetivo 1: aprimorar a avaliação dos serviços
de saúde, principalmente daqueles de gestão municipal e dos prestadores contratados pelo município;
Objetivo 2: otimizar o fluxo entre os níveis de atenção garantindo acesso em tempo oportuno e a
integração no cuidado. DIRETRIZ Nº2 – Qualificar as redes de atenção e as linhas de cuidado
prioritário; Objetivo 1: aprimorar a linha de cuidado de saúde bucal; Objetivo 2: qualificar a assistência
farmacêutica; Objetivo 03: manter e aprimorar a rede de atenção as urgência; Objetivo 4: fortalecer a
linha de cuidado materno-infantil; Objetivo 5: organizar a linha de cuidado de saúde mental no
município deforma articulada entre os serviços e níveis de atenção, buscando a integralidade do
cuidado e o aumento da resolutividade das ações; Objetivo 6: estruturar e implantar linha de cuidado
do paciente com covid-19; Objetivo 7: ampliar as ações da linha de cuidado à saúde do idoso;
Objetivo 8: estruturar no âmbito da rede municipal de saúde a linha de cuidados à saúde do homem;
Objetivo 9: fortalecer a linha de cuidado às saúde da mulher, sobretudo qualificando o atendimento nos
diferentes pontos de atenção; Objetivo 10: fortalecer a linha de cuidado às condições crônicas.
DIRETRIZ Nº3: Fortalecer a gestão do trabalho e a educação permanente em saúde: Objetivo 1:
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reestruturar o programa municipal de educação permanente; Objetivo 2: fortalecer as ações de gestão
da atenção à saúde; Objetivo 3: garantir o repasse de recursos financeiros para o financiamento das
ações de saúde; Objetivo 4: aprimorar a gestão de pessoas; Objetivo 5: fortalecer o controle social do
SUS e a Ouvidoria; Objetivo 6: organizar e qualificar a atenção primária à saúde; Objetivo 7:
infraestrutura da unidades de saúde. DIRETRIZ Nº4: fortalecer as ações de vigilância em saúde:
Objetivo 1: redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde. Jacqueline V. Menetrier trouxe uma errata: forma de monitoramento e avalição
será anexada ao PMS na versão final; falou ainda sobre a forma de avaliação por meio de indicares
junto as equipes. Jacqueline V. Menetrier convidou os conselheiros inscritos para manifestação:
inscrição conselheira Paula Marques (página 96 do PMS, meta do hospital Intermunicipal)
cumprimentou os presentes e fez a leitura: META 4: implantar o Hospital Geral Intermunicipal; ações:
manter o repasse dos recursos destinados a construção do Hospital e atuar junto a comissão do
Hospital Geral Intermunicipal para definir grade de referência, responsabilidade administrativa,
recursos, etc; falou que achou muito vago a forma como foi colocada essa ação no plano. Jacqueline V.
Menetrier falou que sobre a implantação do serviço, que uma meta se refere a isso (implantação) e não
existem outros dados para mensurar do Hospital Geral Intermunicipal (HGI); sobre a administração a
comissão do hospital pode falar melhor. Conselheiro Ozorio Borges Neto falou sobre os atendimentos
no HGI, que entende que irá substituir o Hospital São Francisco. Drª. Amanda Saggiorato, médica
auditora e reguladora e coordenadora médica geral da SMS/FB que faz parte da comissão do HGI falou
que a grade de atendimento ainda não foi definida. O Secretário Municipal de Saúde, Manoel Brezolin,
falou que a discussão sobre a grade de atendimento já vem sendo feita, mas que acredita que não
terão muitas mudanças na hora de transferir (o atendimento do Hospital São Francisco (HSF) para o
HGI), falou que existe um projeto de ampliação do Hospital Regional. Jacqueline V. Menetrier frisou que
ficou vago exatamente porque isso será discutido pela comissão. Manoel Brezolin falou que poderá
haver atraso na entrega da obra do HGI. Drª. Amanda Saggiorato, médica auditora e reguladora e
coordenadora médica geral da SMS/FB, falou que ao transferir o atendimento (HSF para HGI) será feita
a redistribuição da grade (também envolve os atendimentos prestado no Hospital Regional que abrange
a 7ª Regional de Saúde), será feito um estudo (pela comissão) para melhor adequar os atendimentos,
não somente transferir do HSF para o HGI. Conselheiro Ozorio Borges Neto, pontuou que acredita que
terá um momento oportuno para a discussão sobre o HGI junto ao CMS/FB e ainda que possivelmente
na próxima conferência municipal de saúde existam propostas relacionadas ao HGI. Jacqueline V.
Menetrier falou que foi definido na reunião do mês de novembro/2021, que a comissão do HGI, trará
com periodicidade às reuniões do CMS/FB o andamento das ações da comissão do HGI. Conselheira
Carla Schroeder falou que o plano pode ser alterado e quando tiver algo mais concreto sobre o HGI
poderá fazer alteração no plano (com aprovação pela plenária do CMS/FB). Conselheira Aline Schmatz
perguntou sobre os encaminhamentos/atendimentos da pediatria ou gestante de risco habitual, como
ficaria esse encaminhamento. Secretário Municipal de Saúde esclareceu que as vezes tem um fator
que muda a colocação da grade e que nada impede que depois do HGI estar funcionando sejam feitas
alterações nessa grade atendimento. Jacqueline V. Menetrier perguntou se a conselheira Paula
Marques teria alguma sugestão de alteração no texto. Conselheira Paula Marques falou que é no
sentido de coo conselheira não saber, não ter a informação ou a mensuração do que a SMS fará a
cada ano abrangido no plano. Jacqueline V. Menetrier falou que não tem com mensurar pois o HGI não
é do município, não ficou claro ainda quem vai administrar o HGI, a equipe de elaboração do PMS não
quis mensurar uma coisa que não sabe ao certo. Secretário municipal de saúde Manoel Brezolin falou
que o que ficou claro é que no ano de 2022 o HGI não ficará pronto (inaugurado). Conselheira Paula
Marques tinha outra inscrição sobre a página 98 do PMS indicador proporção de óbitos fetais e infantis
investigados, ficou com dúvidas com relação ao percentual dos óbitos e sugeriu ações para finalizar as
investigações dos óbitos (situação que o CMS/FB vem acompanhando); Andreia Zorzo de Almeida,
diretora do departamento de vigilância em saúde, falou que o comitê da mortalidade ficou sem realizar
reuniões para investigação dos óbitos durante algum tempo devido a pandemia da covid-19, falou que
retornaram em meados de 2021 onde passaram a analisar óbitos de 2020 e 2021 intercalados, contudo
a comissão optou por fazer a análise de todos os óbitos de 2020 para terminar esse ano e depois iniciar
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os de 2021 realizando duas reuniões mensais para terminar essas analises, Andreia ainda informou
que essas metas são fechadas, tem que ser analisados cem por cento dos óbitos, só não foi
conseguido nos anos de 2020 e 2021, como já exposto. Conselheira Paula Marques não fez sugestão
de alteração do texto, sugeriu refazer o cálculo da porcentagem para conferência. Inscrição da
conselheira Cristina Demo Martinello, pagina 81 do PMS diminuição da taxa de obesidade materna;
conselheira Jacqueline V. Menetrier falou que observou o erro de cálculo e refez no PMS (pegou o valor
de base e foi reduzindo cinco por cento a cada ano do PMS). Inscrição da conselheira Lirane Teresinha
de Camargo, inscrição feita sobre a página 77, meta 4, sobre a fila para tratamento de canal
(endodontia) no PMS falou que consta dois anos de espera, confirmou com a pessoa responsável pela
fila e disse que é um ano de espera, assim a linha de base altera e altera os anos seguintes; falou
sobre as ações em especifico, transcrevo: viabilizar, em parceria com a administração municipal,
ampliação do quadro funcional do CEO; falou sobre as portarias do CEO que se recorda que era
previsto carga horária de quarenta horas para o dentista que atende paciente especial e hoje tem um
profissional com carga horária de vinte horas, mas também não tem certeza se teve alteração na
portaria. Jacqueline V. Menetrier, informou que não consegue esclarecer essa situação pois quem
elaborou essa parte foi a coordenadora da saúde bucal (Alexandra M. Gehlen) e terá que verificar a
portaria do CEO. Conselheira Lirane Teresinha de Camargo falou sobre o quadro de funcionários, da
importância de um auxiliar administrativo, de quarenta horas efetivo para a recepção da clínica
odontológica da Cango (pois hoje uma auxiliar de saúde bucal desenvolve esse trabalho); Lirane
perguntou se poderia fazer uma pergunta sobre o procedimento de raio X da filha, uma situação que
ocorreu no final de semana (levou a filha no centro de saúde cidade norte - CSCN, foi encaminhada ao
Hospital São Francisco para fazer o raio X, retornou ao CSCN, raio X disponível no sistema, avaliada
pelo médico foi encaminhada ao Hospital Regional, pois tinha suspeita de fratura, chegando no Hospital
Regional, o raio X não estava lá – pois pensou que o raio X estaria via sistema, integrado com o HR
(teve que fazer novo raio X no HR) – sugeriu que o município de Francisco Beltrão libere o raio X para o
paciente). Secretário municipal de saúde Manoel Brazolin expos que o raio X da UPA não está
funcionando por isso os pacientes estão sendo encaminhados para o HSF, falou que acredita que foi
um caso isolado, pois sabe que o raio X fica no sistema. Conselheira Cristina Demo Martinello, falou
que com ela também ocorreu a mesma situação, no ano de 2018, chegou no Hospital Regional teve
que fazer novo raio X, pois não estava no sistema. Drª Amanda Saggiorato, médica auditora e
reguladora e coordenadora médica geral da SMS/FB, falou que o Hospital São Francisco usa sistema
próprio, que não é interligado igual ao da UPA. Conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi falou que
isso pode ser conduta médica, que o médico pode quer ver outros ângulos. Conselheira Paula Marques
perguntou quanto tempo que o aparelho de raio X da UPA está sem utilização, se é falta de técnico.
Jacqueline V. Menetrier e Carla Schroeder pensam que aproximadamente três meses; Jacqueline V.
Menetrier falou que a manutenção do aparelho é bastante onerosa; Carla Schroeder falou que o
aparelho é da marca Toshiba, com frequentes problemas na transmissão de imagem (cabo), foi
solicitado fazer essa transmissão de imagem via wi-fi, falou que estão providenciando nova licitação de
manutenção com formato diferente para prestação desse serviço. Inscrição feita pelo conselheiro Leonir
Dalazem, foi retirada. Promotor de justiça, dr Hugo Napole Leone Cunha, falou sobre a página 76 do
PMS, diretriz 1, objetivo 2, meta 5: aumentar 2% por cento ao ano o nº de consultas especializadas
ofertadas para os usuários de Francisco Beltrão viabilizando acesso em tempo oportuno; Dr Hugo
expos que achou tímido o aumento sugerido no PMS, falou que a atuação do MP é buscar que o tempo
máximo de espera para uma consulta de especialidade seja de cem dias. Outra exposição feita pelo Dr
Hugo Napole Leone Cunha, sobre o Hospital Regional, que está com lacunas na escala de cirurgia
geral, inclusive no período do final de ano, se o município tem algum “plano B” para suprir essa
demanda. Drª Amanda Saggiorato, médica auditora e reguladora e coordenadora médica geral da
SMS/FB, falou que o município faz a compra de cota extra de consulta de especialidade junto a ARSS,
contudo a gestão pensa em melhorar os critérios de encaminhamento da atenção primária e ainda
algumas especialidades que praticamente não tem fila de espera, concentrar a compra de cota extra
para a especialidade com maior fila, pois o município tem um gasto muito superior ao previsto com a
compra de cota extra. O promotor de justiça Dr Hugo perguntou qual as especialidades com maior fila;
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Drª Amanda Saggiorato informou que são quatro as especialidades com maior volume: neurologia,
urologia, ortopedia e endocrinologia. Secretário de saúde Manoel Brezolin, falou que acredita que o
Hospital Regional irá conseguir plantonistas para a escala, mas caso isso não aconteça os pacientes
possivelmente serão encaminhados para outros municípios via central de leitos, que essa dificuldade
com cirurgião já existe a algum tempo. Inscrição conselheiro Ozorio Borges Neto falou que ficou
preocupado com a saúde do homem e a mortalidade também, fez uma breve leitura das tabelas
apresentadas no PMS (comparativo de nascimento e mortalidade entre homem e mulher); falou sobre
as linhas de cuidado prioritárias que constam no PMS; contextualizou sobre os cuidados do homem que
de forma geral se cuidam menos, procuram menos atendimento médico, falou que enquanto CMS
devem tentar mudar esse contexto, expôs sobre um problema de saúde pessoal, sugeriu apresentar as
causas das mortes do homem e da mulher para poder pensar as ações a serem desenvolvidas.
Conselheira Jacqueline V. Menetrier solicitou ao conselheiro Ozorio Borges Neto se teria alguma
sugestão para a linha de cuidado do homem, como sugestão incluir uma ação para fazer o estudo de
viabilidade para implantar a clínica de saúde do homem; Ozorio sugeriu ainda fortalecer a fisioterapia;
para finalizar o conselheiro Ozorio Borges Neto parabenizou a equipe de elaboração do PMS,
agradecimentos de forma geral e desejou boas festas aos presentes. Conselheira Jacqueline V.
Menetrier encerrou a parte dos inscritos para manifestações ao PMS, porém perguntou a plenária se
mais algum conselheiro teria colocações; conselheira Vanilde Evangelista Banfe falou sobre as ações
do agosto azul (saúde do homem), falou sobre os acidentes automobilísticos (que na maioria das vezes
envolve homens, como óbito), falou sobre o atendimento ao paciente nas clínicas de fisioterapia
(número grande de pacientes sendo que muitas vezes a clínica não consegue atender a todos de forma
satisfatória) sugeriu limitar o número de pacientes por horário, perguntou sobre a academia da saúde,
como funciona (quem pode usar e quanto tempo). Jacqueline V. Menetrier falou que a academia da
saúde não tem um fluxo bem definido com relação ao acesso (algumas unidades encaminham e outras
não), que isso está sendo revisto no ponto dentro da qualificação da atenção primária, Jacque falou
também sobre a avaliação (qualitativa) dos serviços dos prestadores (ação dentro da qualificação da
regulação e auditoria). Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, falou da mudança que ocorreu
na forma de contratualização com os prestadores da fisioterapia (conforme a capacidade de equipe de
atendimento de cada clínica é liberado a quantidade de pacientes e ainda, é avaliado a qualidade do
serviço prestado), falou que foi percebido uma mudança considerável, contudo ainda não é o ideal; fez
uma breve diferenciação entre a academia da saúde e o trabalho de fisioterapia. Conselheira Cristina
Demo Martinello perguntou sobre a possibilidade de fazer parceria (município e ente privado) com
academia (academia de atividade física) como é feito com as clinicas de fisioterapia (prestador de
serviço), no sentido de ampliar os serviços de academia. Conselheira Emanuelle Panato sugeriu que
teria ser feito um projeto e encaminhar ao Ministério da Saúde para receber a verba para construção de
nova academia da saúde. Cristina Demo Martinello frisou que a sugestão seria fazer parceria com as
academias já existentes no município. Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, informou que o
Ministério da Saúde não prevê esse tipo de situação. Conselheiro Alessandro Rodrigues Perondi,
agradeceu a gestão da Secretaria Municipal de Saúde pela forma como foi elaborado o PMS, da
participação maciça do CMS/FB nessa elaboração, falou da forma como foi conduzida a elaboração
(pela diretora da atenção da saúde Jacqueline V. Menetrier) e a discussão em plenária, que todos os
conselheiros tiveram tempo oportuno para fazer a leitura e trazer os pontos para discussão, que tudo
isso deve servir de modelo para gestões posteriores. Conselheira Paula Marques falou sobre a diretriz
3, objetivo 7, meta 3, ação que trata da contratação da equipe de manutenção própria para a SMS,
parabenizou a SMS pela iniciativa, falou que vai continuar acompanhando o desenrolar dessa situação,
pois acha importante ter a equipe para não deixar as estruturas se deteriorarem. Conselheiro Leonir
Dalazem parabenizou a equipe de elaboração PMS e também os conselheiros que participaram, pelo
empenho e dedicação, chamou os conselheiros para participarem da próxima conferência municipal
dessaúde, desejou boas festas aos presentes. Jacqueline V. Menetrier agradeceu a participação da
equipe da SMS na elaboração do PMS e os conselheiros que se disponibilizaram a fazer parte da
equipe e participaram ativamente da elaboração do PMS, ficou à disposição para conversar sobre
qualquer uma das metas. A conselheira, Cristina Demo Martinello, presidente do CMS/FB agradeceu
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aos conselheiros que participaram da elaboração do PMS e parabenizou a gestão da SMS pela boa
elaboração/escrita do PMS. A presidente do CMS/FB, submeteu a votação o Plano Municipal de Saúde
2022-2025, conforme descrito, foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis, dos seguinte
conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Alessandro
Rodrigues Perondi, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Fernanda Franz,
Emanuelle Panato, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar Antonio Marques
Bello, Paula Marques, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon e Ivanilde Bedin
Guimarães e um ausente (no momento da votação) conselheira Aline Schmatz.
III – Assuntos Gerais:
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou
Tania Lise, coordenadora do setor de combate a endemias, para proceder a apresentação. Tania Lise,
coordenadora do setor de combate a endemias, cumprimentou os presentes e informou, com o auxílio de
slide que foi projetado os dados do ano de 2021: informou que até o momento foram notificados um
total de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) casos suspeitos/notificados de dengue, sendo 482
(quatrocentos e oitenta e dois) descartados, 66 (sessenta e seis) casos confirmados e onze notificações
aguardando resultado; sobre os sessenta e seis casos confirmados, sessenta e três são autóctones
(contraídos no município) e três importados (contraído fora do município); Tania Lise apresentou gráfico
de casos confirmados de dengue por bairro, sendo que o bairro Industrial e bairro Nossa Senhora
Aparecida com o maior número de casos confirmados de dengue; Tania Lise, coordenadora do setor de
combate a endemias informou que foi realizado o 6º LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para
Aedes aegypti) entre os dias 06 e 11 de dezembro/2021, onde foi apurado o índice de infestação de
2,6% (dois vírgula seis por cento) considerado médio risco, informou que foram visitados 1541 (um mil
quinhentos e quarenta um) imóveis (residências, comércios e terrenos baldios), em 40 (quarenta)
imóveis foram encontrados focos, sendo 31 (trinta e um) em residências habitadas e 09 (nove) terrenos
baldios, informou que todos os focos foram eliminados durante a vistoria; sobre os depósitos
predominantes pratinhos de flor, cisternas, lonas e lixos recicláveis; Tania Lise trouxe o risco climático
da dengue por município (mapa do Estado do Paraná), sendo que o município de Francisco Beltrão
está em médio risco; Tania Lise frisou a importância da vistoria semanal de cada munícipe; pediu a
colaboração dos conselheiros para repassarem as suas entidades para que toda a população faça a
sua parte; informou o número de telefone para informações e denúncias, quais sejam: (46) 3524-2415
ou (46) 98404-9876 whats, ou através da ouvidoria municipal (46) 3524-0269. Conselheiro Valdemar
Bello falou sobre uma fossa aberta na sua vizinhança e sobre a grande quantidade de pernilongos.
Tania Lise falou que as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Dr Hugo Napole Leone Cunha
falou sobre a recomendação feita pelo Ministério Público para que fosse alterada a Lei municipal, no
sentido de serem apenados os casos leves e médios direto, pois o caso grave já tem a multa direto (de
focos encontrados em residências). Conselheira Emanuelle Panato falou que sempre são as mesmas
pessoas, os mesmos locais que são encontrados os focos. Conselheira Lirane Teresinha de Camargo
expôs experiência vivida pelo filho que no período em que esteve a serviço do exército brasileiro onde
participava de mutirão de limpeza nos bairros em apoio ao pessoal da prefeitura e todo ano lixo nas
mesmas casas, sugeriu fazer um cadastro onde consta o nome da pessoa e no ano seguinte for
encontrado lixo na mesma residência já efetuar a multa, pois independente da classe social, todos têm
noção de cuidado. Conselheira Fernanda Franz solicitou os números de telefone para denúncias, que
consta no slide; Tania Lise falou que os números também estão disponíveis no site do município
juntamente com os boletins informativos da dengue que são atualizados semanalmente.
 Informe Mortalidade Infantil – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, convidou Andreia
Zorzo de Almeida, diretora do departamento de vigilância em saúde para proceder a apresentação.
Andreia Zorzo, diretora do departamento de vigilância em saúde, cumprimentou os presentes e falou
sobre os números referente ao ano de 2021 sobre os óbitos fetais, informou que até o início do mês
de dezembro/2021 o total de óbitos são quatro, da seguinte forma: no mês de janeiro/2021 um óbito,
nos meses de fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 nenhum óbito em cada mês, maio/2021 um
óbito, junho/2021 nenhum óbito, julho/2021 um óbito, agosto/2021 um óbito, setembro/2021,
outubro/2021 e novembro/2021 nenhum óbito e até o momento no mês de dezembro/2021 nenhum
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óbito; falou sobre a causa dos óbitos; sobre os óbitos infantis, total de onze óbitos, da seguinte forma:
nos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 um óbito em cada mês, no mês de março/2021 dois óbitos,
nos meses de abril/2021 e maio/2021 nenhum óbito, no mês de junho/2021 um óbito, no mês de
julho/2021 dois óbitos, no mês de agosto/2021, um óbito, no mês de setembro/2021, um óbito, no mês
de outubro/2021, dois óbitos, no mês de novembro/2021 nenhum óbito e no mês de dezembro/2021,
até o momento, nenhum óbito; Andreia Zorzo falou sobre as causas dos óbitos que vem descritas na
certidão de óbito; informou que estão realizando as reuniões do comitê da mortalidade para avaliar a
causa dos óbitos; falou que na última reunião foram avaliados: óbitos infantis/2021, um óbito foi
considerado evitável e dois óbitos foram considerados inevitáveis; óbitos fetais/2021: dois óbitos
considerado evitáveis, Andreia Zorzo informou que o comitê está investigando os óbitos ocorridos no
ano de 2020; Andreia Zorzo falou sobre o número de nascidos vivos e a taxa de mortalidade infantil,
falou que o número de nascidos vivos, perfazendo um total parcial (até o momento) de nascidos vivos
no município de 1.130 (um mil cento e trinta) nascimentos, assim temos um percentual de 9,73 (nove
virgula setenta e três por cento), contudo esse número somente poderá ser apurado de forma exata no
final do ano de 2021. Dr Hugo Napole Leone Cunha, promotor de justiça, perguntou sobre a
classificação de óbitos evitáveis e não evitais (inevitáveis). Andreia Zorzo de Almeida, informou que ao
ser feita a analise de cada óbito é preenchido um formulário com várias perguntas, de forma bastante
ampla, que ao final desse questionário o comitê da mortalidade (formado por equipe multiprofissional)
chega a conclusão se é evitável ou não evitável. A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello,
agradeceu a apresentação feita pela Andreia Zorzo de Almeida.
 Informe sobre a Rede Municipal de Saúde – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello,
convidou Jacqueline V. Menetrier, diretora da atenção a saúde, para proceder a apresentação.
Jacqueline V. Menetrier falou inicialmente que esse informe será feito, em toda reunião mensal do
CMS/FB, conforme foi solicitado na reunião do mês de novembro/2021 com alterações que terão ou
tiveram no mês anterior: as unidades de férias do Rio Tuna, Ponte Nova, Divisor e Jacutinga de férias
no mês de janeiro/2022; CRE/ARSS recesso de 20/12/2021 a 07/01/2022 (feita a correção pela
conselheira Natalia Dalla Costa Becker volta o atendimento no dia 04/01/2022, a órtese e prótese volta
no dia 10/01/2022) mas mantem o atendimento do MACC e o CAPS; a prefeitura suspende o
atendimento ao público do dia 20/12/2021 até o dia 04/01/2022 e o CEOC atenderá somente consultas
para pacientes com diagnostico comprovado e em tratamento de quimioterapia ou radioterapia entre os
dia 17/12/2021 até o dia 03/01/2022. Informações sobre as unidades de saúde: contratação de médicos
para as unidades de saúde dos bairros: Pinheirinho, Pinheirão, Cantelmo, Padre Ulrico, Km20,
Industrial (saiu a Drª Brenna), Vila Nova (saiu o Dr Helio) e Alvorada, tendo em vista que algumas
unidades estarão sem médico no período das festas de final de ano (e férias de servidores), a unidade
da Cango terá um reforço médico; feita realocação de enfermeira no ESF Cantelmo; processo de
ampliação de cobertura ESF, em processo progressivo nas unidades do Vila Nova e Alvorada.
Conselheira Fernanda Franz perguntou sobre a contratação de assistente social para a UPA;
Jacqueline V. Menetrier falou da impossibilidade de novas contratações, falou que o PSS é somente
para suprir vagas de afastamento temporário de servidor concursado; sobre assistente social para a
UPA estão tentando remanejar profissional já existente na rede. Jacqueline V. Menetrier falou sobre o
recebimento de demandas por parte das equipes e também dos usuários com relação ao acolhimento
nas unidades de saúde, lembrando que devido a pandemia muitas coisas da rotina ficaram suspensa,
houve também a mudança de vários profissionais na rede com uma diferença muito grande no trabalho
de cada equipe, dessa forma, foram feitos levantamento de dados e diante desse levantamento a partir
do mês de dezembro/2021 foram feitas mudanças na rotina de atendimento na rede municipal de
saúde, da seguinte forma: período da manhã: atendimento clinico geral com ficha na fila e acolhimento
e a tarde os atendimentos programados com agendamento, pelo período de noventa dias (como forma
de teste); Jacqueline V. Menetrier frisou sobre o acolhimento que é responsabilidade de todos da
unidade e as queixas agudas devem passar pela triagem. A conselheira Lirane Teresinha de Camargo
falou (em resposta ao solicitado na reunião do mês de novembro/2021) sobre a contratação de
profissional a odontóloga endodontista (que consta no portal transparência que foi chamada);
Jacqueline V. Menetrier falou que ainda não foi efetivada a contratação. Conselheira Paula Marques
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perguntou se somente as unidades do interior estarão fechadas. Jacqueline V. Menetrier falou que sim,
contudo nas demais unidades de saúde alguns profissionais estarão em férias, por isso foi feito o
reforço de atendimento na unidade da Cango e nos dias 24/12/2021 e 31/12/2021 será recesso. A
presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, agradeceu a exposição feita.
 Informe sobre a situação atual da Covid-19/Vacinação – A presidente do CMS/FB, Cristina Demo
Martinello, convidou o secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin para proceder o informe. Manoel
Brezolin cumprimentou os presentes e frisou inicialmente que a mudança nas rotinas de atendimento,
conforme a Jacqueline V. Menetrier expos estavam previstas para o início de 2020, contudo devido a
pandemia da Covid-19 não foi feitas; outra questão a ser colocada é sobre a Programação Regional
Integrada feita em 2019 pelo Estado em conjunto com os municípios, onde as secretarias de saúde se
reuniram para discutir suas prioridades, depois trouxeram para a 8ª Regional de saúde e depois reunido
na macro regional de saúde (Francisco Beltrão, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo) em
seguida foi apresentado ao Estado quais as prioridades elencadas pela Macro Regional, porém isso
ficou parado (devido a pandemia) e agora foi reavaliado as demandas elencadas e como prioridade de
forma geral a ampliação dos serviços (Hospital Regional, ampliar o Consorcio - ARSS e agilidade na
construção do Hospital Intermunicipal) e ainda que o Estado auxilie nas consultas de especialidade e
cirurgias eletivas (viabilidade de profissional e recurso). Sobre a situação da pandemia falou que o foco
hoje é a vacina, fazer busca ativa das pessoas para aplicação das doses, dificuldade em fazer segunda
e terceira dose, devido também ao aprazamento que tem mudado (de três para dois meses); falou
sobre a falta de lançamento das vacinas no sistema (sistema do Ministério da Saúde fora do ar); ação
de vacinação será feita no calçadão central, hoje à noite e no próximo sábado pela manhã, primeira
dose de quem ainda não fez, segunda e terceira doses atrasadas e vacina da gripe (H1N1 disponível
na rede municipal de saúde – todas as unidades) que tem no estoque do município aproximadamente
quatro mil doses. Manoel Brasolin frisou que a população pode fazer a vacina onde ficar mais fácil
(calçadão ou nas unidades de saúde onde tem a vacina da covid – Alvorada, Vila Nova, Pinheirinho,
Cango, São Miguel e Padre Ulrico), falou que o município recebeu aproximadamente duas mil e
quinhentas doses da vacina da Jansen (disponível na ESF Industrial). Conselheiro Leonir Dalazem
perguntou se a terceira dose já está disponível; Manoel falou que sim e ainda que o tempo da segunda
para a terceira dose é de cinco meses
 Nada mais havendo, a presidente do CMS/FB, Cristina Demo Martinello, encerrou a reunião
agradeceu a participação dos conselheiros, desejou boas festas aos presentes, agradeceu a
oportunidade de presidir a mesa diretora nesse ano/2021, informou que no mês de janeiro/2022 não
teremos reunião do CMS/FB e convidou os presentes para participarem da próxima reunião ordinária
que será no mês de fevereiro/2022 com a eleição da nova mesa diretora.
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