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Ata da Reunião Ordinária nº.349
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros
do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, de forma presencial, no auditório do
Espaço da Arte, com início às oito horas e trinta minutos, para Reunião Ordinária, sob a
presidência do conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do CMS/FB, que cumprimentou os
presentes, deu boas-vindas e convidou o conselheiro Hortêncio Dorneles Cardoso para conduzir a
oração. O presidente do CMS/FB, Ozorio borges Neto, agradeceu a presença de todos, em
especial ao representante do Ministério Público, promotor de justiça Dr Hugo Napole Leone
Cunha, convidou a secretaria executiva, conforme solicitado em reuniões anteriores, para
proceder a leitura dos membros votantes, quais sejam: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier,
Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo, Leila de
Ramos Pivetta, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde
Evangelista Banfe, Valdemar A. Marques Bello, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da
Motta, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, total de dezessete
membros votantes; o presidente do CMS/FB deu início aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº348 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Fevereiro/2022 – O
presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, colocou em discussão a ata nº.348 referente ao mês
de fevereiro/2022, perguntou aos conselheiros se teriam observações, correções e/ou sugestões
em relação a mesma; sem manifestações. O presidente do CMS/FB colocou em votação, a ata
nº.348 referente ao mês de fevereiro/2022, foi aprovada, com os votos favoráveis dos
conselheiros: Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Lirane
Teresinha de Camargo, Leila de Ramos Pivetta, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir
Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar A. Marques Bello, Salete Justina Girardi,
Paula Marques, Vilmar da Motta, Cristina Demo Martinello e Ozorio Borges Neto.
 Documentos Recebidos: O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, convidou a
conselheira Jacqueline V. Menetrier, 1ª secretária do CMS/FB, para proceder a leitura dos
documentos recebidos. Conselheira Jacqueline V. Menetrier cumprimentou os presentes e
procedeu a leitura conforme segue:
 Justificativas de Ausência referente ao mês de fevereiro e março/2022 – justificativas
encaminhadas via e-mail: Natalia Dalla Costa Becker (justificativa de fevereiro/2022); justificativas
encaminhadas via aplicativo de celular, no decorrer da reunião: conselheiras Ivanilde Bedin
Guimarães, Margarida Salete M. de Oliveira e Indianara R. M. Pontes.
 Ofícios e demais Documentos recebidos e Emitido pelo CMS/FB: Comitê da Dengue
convida o membro do conselho que faz parte desse comitê (conselheira Indianara R. M. Pontes) a
participar da reunião que foi no dia 10/03/2022 as 8:30 horas no Espaço da Arte; Oficio nº
37/2022 ARSS/PR convoca os conselheiros Paula Marques e Vilmar da Motta (um ou outro) para
participar da conferência das contas da instituição ARSS que foi realizada no dia 04/03/2022 as
14 horas na sala de reuniões da ARSS; Pastoral da Saúde (Paróquia Cristo Rei) indica o
senhor Adão Carvalho para substituir a conselheira Genezi L. Vassoler de Melo; Igreja Católica
(Paróquia São José) indica a senhora Tania Mara de Costa para substituir a conselheira Ivete T.
Rotta Pereira. Documento emitido: Oficio 03/CMS-FB/2022 documento encaminhado ao
prefeito municipal de Francisco Beltrão – Cleber Fontana, no qual fez sugestões e alguns
questionamentos com relação a Expobel/2022, conselheira Jacqueline V. Menetrier esclareceu
que até o momento o CMS/FB não recebeu resposta. Ofício Circular nº.01/2022 Hospital Geral
Intermunicipal, convidou o presidente do CMS/FB a participar da reunião que foi realizada no dia
15/03/2022 as 13:30 horas na sala de reuniões do gabinete, como pauta informe sobre a evolução
da obra/construção do HGI e conversa sobre a grade de atendimento, conselheira Jacqueline V.
Menetrier informou que o conselheiro Ozorio Borges Neto participou da reunião e expos a plenária
o que foi tratado na reunião, deforma breve. Conselheiro Ozorio Borges Neto agradeceu o convite
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encaminhado ao CMS/FB, informou que a reunião foi com a equipe técnica; informou que a
obra/construção está com 35% (trinta e cinco por cento) concluído; falou que existe atraso na
entrega da obra, devido atraso no repasse financeiro, mais ou menos ainda dois anos para
conclusão da obra (previsão); falou sobre a discussão da grade de atendimento no HGI, que
inicialmente a intenção seria manter os mesmos atendimentos prestados hoje no Hospital São
Francisco, mas ainda existem discussões, falou que estão sendo pensados em noventa e oito
leitos de atendimento; sugeriu convidar a equipe técnica do HGI para trazer o assunto ao CMS
daqui a mais alguns meses; falou que sobre a gestão do HGI ainda não foi discutido, essa
discussão ficará para ser discutido mais adiante.
 Eu, Raquel Eunice Lautert, secretária executiva do CMS/FB, informei a plenária sobre os
documentos encaminhados, via e-mail, para análise com antecedência pelos conselheiros (as),
com a sugestão de os conselheiros (as) que tivessem manifestações fazer inscrição, antecipada.
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e deliberação da PAS 2022 – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto,
convidou a diretora do departamento administrativo da SMS/FB, Carla Schroeder, para proceder a
apresentação. Carla Schroeder cumprimentou os presentes e informou mais especificamente
sobre a previsão de alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS
2022 (o restante das diretrizes não foi feita leitura de forma integral). Carla Schroeder procedeu a
apresentação conforme segue: Projeto/atividade: enfrentamento da Covid-19, recurso
programado R$ 5.6000.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), diretriz 02 qualificar as
redes de atenção as linhas de cuidados prioritários, com parceria do ministério da saúde e SESA;
Projeto/atividade: ações de gestão da SMS, recurso programado R$ 4.695.740,00 (quatro
milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais), diretriz 01 fortalecer o
setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e
a educação permanente (EPS), parcerias ministério da saúde e município; Projeto/atividade:
construção de unidades de serviço de saúde da atenção básica: recurso programado R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação
permanente (EPS), parceiros ministério da saúde, SESA e municípios; Projeto/atividade:
programa de agentes comunitário de saúde PACS, recursos programados R$ 4.920.600,00
(quatro milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de
trabalho e a educação permanente (EPS), parcerias ministério da saúde; Projeto/atividade: rede
municipal de saúde, recurso programado R$ 34.207.400,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e
sete mil e quatrocentos reais), diretriz 02 qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados
prioritários, diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS) e diretriz 4
fortalecer as ações de vigilância em saúde, com parceria do ministério da saúde e SESA;
Projeto/atividade: Centro de Saúde Cidade Norte, recurso programado R$ 4.400.000,00
(quatro milhões e quatrocentos mil reais) diretriz 02 qualificar as redes de atenção as linhas de
cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS),
parceiro ministério da saúde e município; Projeto/atividade: construção de unidades de
serviço de saúde especializado, recurso programado R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da
saúde e município; Projeto/atividade: Hospital Geral Intermunicipal, recurso programado R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação
permanente (EPS), parceiro ministério da saúde, SESA e município; Projeto/atividade:
Consorcio ARSS, recurso programado R$ 7.000.000,00 (sete milhões), diretriz 01 fortalecer o
setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro ministério da saúde;
Projeto/atividade: serviço especializado de média e alta complexidade MAC, recurso
programado R$ 43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro ministério da saúde e
SESA; Projeto/atividade: saúde mental, recurso programado R$ 840.000,00 (oitocentos e
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quarenta mil reais), diretriz 02 qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários e
diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da
saúde; Projeto/atividade: unidade de pronto atendimento UPA, recurso programado R$
13.214.000,00 (treze milhões duzentos e quatorze mil reais), diretriz 01 fortalecer o setor de
regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, diretriz 02 qualificar as redes de atenção as linhas de
cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS),
parceiro ministério da saúde e município; Projeto/atividade: atenção domiciliar, recurso
programado R$ 893.600,00 (oitocentos e noventa e três mil e seiscentos reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, diretriz 02 qualificar as redes de
atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a
educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde; Projeto/atividade: consórcio SAMU/
Ciruspar, recurso programado R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro ministério da saúde,
SESA e município; Projeto/atividade: tratamento fora do domicilio (TFD), recurso programado
R$ 1.749.7000,00 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB e diretriz 03 fortalecer a gestão
de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro município; Projeto/atividade: assistência
farmacêutica, recurso programado R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), diretriz
02 qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão
de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde, SESA e município,
Projeto/atividade: unidade de vigilância em zoonoses, recurso programado R$ 390.000,00
(trezentos e noventa mil reais), diretriz 04 fortalecer as ações de vigilância em saúde, parceiro
município; Projeto/atividade: programa DST/HIV/AIDS, recurso programado R$ 185.000,00
(cento e oitenta e cinco mil reais), diretriz 02 qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados
prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS) e diretriz
04 fortalecer as ações de vigilância em saúde, parceiro ministério da saúde; Projeto/atividade:
ações de vigilância em saúde, recurso programado R$ 3.735.500,00 (três milhões setecentos e
trinta e cinco mil e quinhentos reais), 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente
(EPS) e diretriz 04 fortalecer as ações de vigilância em saúde, parceiro ministério da saúde, SESA
e município; o valor total do orçamento programado para o ano de 2022 é de R$ 135.051.540,00
(cento e trinta e cinco milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta reais), Carla Schroeder
frisou que esse é o valor orçado, nada impede que se for recebido mais recursos seja alocado nas
ações. Conselheira Lirane T. de Camargo falou sobre o tratamento de endodontia, que constava
no plano municipal de saúde 2022-20225 que a fila de espera era de dois anos, na ocasião a
conselheira confirmou que a fila de espera para essa especialidade era de um ano, foi corrigido
tempo de espera, contudo para o ano de 2022, na PAS 2022 esse tempo de espera deverá ser
corrigido gradativamente; conselheira Jacqueline V. Menetrier falou que fará a correção.
Conselheira Emanuelle Panato perguntou se as metas já vêm fixadas pelo governo Federal,
perguntou sobre os valores alocados em cada uma das diretrizes e falou que achou alto o valor
alocado para o MAC. Carla Schroeder falou que algumas metas são pactuadas com o governo do
estado e sobre o valor alocado tem a linha de base do exercício anterior. Conselheira Jacqueline
V. Menetrier falou que o valor financeiro investido é a SMS que define em conjunto com o
planejado pela gestão municipal; sobre o valor alocado para a MAC, Jacqueline esclareceu que é
para a Média e alta complexidade não para o MAC/ARSS. Conselheiro Cleomir Pazetto ponderou
sobre o valor investido no HGI; com relação a UPA, perguntou sobre o público que é atendido (se
atende pacientes de outros municípios) e se existe repasse financeiro desses outros municípios e
sobre o centro de zoonoses se existe parcerias com outras secretarias tendo em vista que consta
somente valores alocados pelo município por meio da SMS. O secretário municipal de saúde,
Manoel Brezolin, esclareceu sobre os repasses financeiros para a obra do HGI, que o valores em
atraso para o repasse são os do governo federal, que o município tem repassado o que lhe cabe
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(pois tiveram alguns contratempos) em função do atraso no repasse financeiro ocorreu o atraso
na obra, sobre a aquisição de equipamentos e mobília de forma geral o recurso para esse fim
ainda não foi viabilizado (falou que a conversa da equipe técnica para organizar a grade de
atendimento, também para definir os equipamentos que serão necessários, pois depende do que
será atendido no HGI e dimensionar o tamanho da equipe profissional); o repasse para manter em
funcionamento o HGI será em parte arcado pelos vinte e sete municípios. Sobre a UPA 24Horas,
Manoel Brezolin, esclareceu que a UPA é referência para sete município da região, falou que na
época da implantação precisava de um número “X” de usuários, que somente o Município de
Francisco Beltrão não atingia, falou que os municípios (os sete) não efetuam repasse de valores.
Manoel Brezolin, falou sobre o centro de zoonoses que tem parceria com a secretaria de meio
ambiente, onde a secretaria de saúde provem a parte de medicamentos e equipe e a estrutura
física é por parte da secretaria de meio ambiente. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto,
colocou em votação a PAS 2022 com a alteração sugerida pela conselheira Lirane T. de
Camargo, a PAS 2022 ficou aprovada com 16 (dezesseis) votos favoráveis, da seguinte forma:
Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Lirane Teresinha de
Camargo, Leila de Ramos Pivetta, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem,
Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar A. Marques Bello, Salete Justina Girardi, Paula Marques,
Vilmar da Motta, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon; nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário.
 Apresentação e Deliberação da PAS 2023 – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto,
convidou a Diretora do departamento administrativo da SMS/FB, Carla Schroeder, para proceder
a apresentação. Carla Schroeder prosseguiu com a apresentação da PAS 2023, falou inicialmente
que será feita a mesma correção, sobre o tempo de espera da fila da endodontia, levantada pela
conselheira Lirane T. de Camargo na apresentação da PAS 2022; esclareceu, sobre os valores
orçados (previsão) para o ano de 2022 e 2023 que foi usado a linha base de 2021 do orçamento
executado, acresce o percentual de mais ou menos de cinco por cento ao valor executado para
lançar a previsão para o ano seguinte: Projeto/atividade: enfrentamento da Covid-19, recurso
programado R$ 5.880.000,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil reais), diretriz 02 qualificar
as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários, parceria do ministério da saúde e SESA,
(conselheiro Cleomir Pazetto fez alguma consideração, que não ficou gravada);
Projeto/atividade: ações de gestão da SMS, recurso programado R$ 4.930.000,00 (quatro
milhões, novecentos e trinta mil reais), diretriz 01 fortalecer o setor de regulação, avaliação e
auditoria da SMS/FB e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS),
parcerias ministério da saúde e município; Projeto/atividade: construção de unidades de
serviço de saúde da atenção básica: recurso programado R$ 546.000,00 (quinhentos e
quarenta e seis mil reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente
(EPS), parceiros ministério da saúde, SESA e municípios; Projeto/atividade: programa de
agentes comunitário de saúde PACS, recursos programados R$ 5.166.630,00 (cinco milhões,
cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e
a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde; Projeto/atividade: rede municipal
de saúde, recurso programado R$ 35.917.000,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e dezessete
mil reais), diretriz 02 (qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários, diretriz 03
fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS) e diretriz 4 fortalecer as ações de
vigilância em saúde, com parceria do ministério da saúde e SESA; Projeto/atividade: Centro de
Saúde Cidade Norte, recurso programado R$ 4.620.000,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte
mil reais) diretriz 02 (qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03
fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde e
município; Projeto/atividade: construção de unidades de serviço de saúde especializado,
recurso programado R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), diretriz 03 fortalecer a gestão
de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde e município;
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Projeto/atividade: Hospital Geral Intermunicipal, recurso programado R$ 1.050.000,00 (um
milhão e cinquenta mil reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente
(EPS), parceiro ministério da saúde, SESA e município; Projeto/atividade: Consorcio ARSS,
recurso programado R$ 7.350.000,00 (sete milhões e trezentos e cinquenta mil reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro ministério da saúde;
Projeto/atividade: serviço especializado de média e alta complexidade MAC, recurso
programado R$ 45.675.000,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais),
diretriz 01 fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro ministério da
saúde e SESA; Projeto/atividade: saúde mental, recurso programado R$ 882.000,00 (oitocentos
e oitenta e dois mil reais), diretriz 02 (qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados
prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro
ministério da saúde; Projeto/atividade: unidade de pronto atendimento UPA, recurso
programado R$ 13.874.000,00 (treze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, diretriz 02 (qualificar as redes
de atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a
educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde e município; Projeto/atividade:
atenção domiciliar, recurso programado R$ 938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais),
diretriz 01 fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, diretriz 02 (qualificar
as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho
e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde; Projeto/atividade: consórcio
SAMU/ Ciruspar, recurso programado R$ 3.990.000,00 (três milhões novecentos e noventa mil
reais), diretriz 01 fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB, parceiro
ministério da saúde, SESA e município; Projeto/atividade: tratamento fora do domicilio (TFD),
recurso programado R$ 1.837.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta a sete mil reais), diretriz 01
fortalecer o setor de regulação, avaliação e auditoria da SMS/FB e diretriz 03 fortalecer a gestão
de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro município; Projeto/atividade: assistência
farmacêutica, recurso programado R$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil
reais), diretriz 02 (qualificar as redes de atenção as linhas de cuidados prioritários e diretriz 03
fortalecer a gestão de trabalho e a educação permanente (EPS), parceiro ministério da saúde,
SESA e município, Projeto/atividade: unidade de vigilância em zoonoses, recurso programado
R$ 409.000,00 (quatrocentos e nove mil reais), diretriz 04 fortalecer as ações de vigilância em
saúde, parceiro município; Projeto/atividade: programa DST/HIV/AIDS, recurso programado R$
194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), diretriz 02 (qualificar as redes de atenção as
linhas de cuidados prioritários, diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a educação
permanente (EPS) e diretriz 04 fortalecer as ações de vigilância em saúde, parceiro ministério da
saúde; Projeto/atividade: ações de vigilância em saúde, recurso programado R$ 3.922.000,00
(três milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), diretriz 03 fortalecer a gestão de trabalho e a
educação permanente (EPS) e diretriz 04 fortalecer as ações de vigilância em saúde, parceiro
ministério da saúde, SESA e município; o valor total do orçamento programado para o ano de
2023 é de R$ 141.800.630,00 (cento e quarenta e mil milhões, oitocentos mil e seiscentos e trinta
reais). Conselheiro Cleomir Pazetto perguntou qual o orçamento total do município de Francisco
Beltrão para o ano de 2022; Carla Schroeder não soube informar, mas soube dizer que
aproximadamente quarenta por cento do valor total do orçamento do município é destinado a
saúde do município. O representante do Ministério Público, dr Hugo Napole Leone Cunha,
perguntou sobre a previsão de aumento em dois por cento de ofertas de consultas em
especialidades vai suprir a demanda para que os pacientes fiquem até cem dias em fila de
espera, fez mais algumas colocações sobre a espera de no máximo cem dias. Conselheira
Jacqueline V. Menetrier esclareceu que a intenção é qualificar a atenção primária para melhorar a
regulação nos encaminhamentos para especialidades, falou que município tem investido bastante
na compra cota extra de consultas, expos da dificuldade na contração de profissionais médicos,
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Jacqueline V. Menetrier frisou que é bem importante deixar claro, que não é falta de recurso
financeiro é a falta de oferta de serviços, falta de profissional. Secretário Municipal de Saúde,
Manoel Brezolin, reforçou a fala da Jacqueline V. Menetrier, no sentido de que não tem recurso
sobrando mas não falta, usou como exemplo a fila de ortopedia; falou novamente sobre os leitos
(que possivelmente) no HGI serão destinados ao atendimento de saúde mental; falou sobre o
movimento na região para credenciamento de hospitais para realização de cirurgias eletiva
(alguns hospitais do Estado tem feito o pedido de credenciamento) o que libera vagas no Hospital
São Francisco, por exemplo. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, ao submeter a
votação a PAS 2023 esclareceu que será feita a alteração, conforme consta na sugestão feita na
PAS 2022 pela conselheira Lirane T. de Camargo, e esclareceu sobre a apresentação e votação
da PAS 2022 no dia de hoje, pois o PMS 2022-2025 foi apresentado na última reunião do ano,
dezembro/2021, em votação a PAS 2023 ficou aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis, da
seguinte forma: Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia Dalla Costa Becker,
Lirane Teresinha de Camargo, Leila de Ramos Pivetta, Emanuelle Panato, Aline P. Schmatz,
Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar
da Motta, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, 01 (uma) abstenção
do conselheiro Valdemar A. Marques Bello, nenhum voto contrário e (01) um ausente Manoel
Brezolin.
 Apresentação e Deliberação RAG/2021 – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto,
convidou a Diretora do departamento administrativo da SMS/FB, Carla Schroeder, para proceder
a apresentação. Carla Schroeder procedeu a apresentação com o auxílio de slides, conforme
segue: Relatório Anual de Gestão – RAG/2021, secretário municipal de saúde Manoel Brezolin;
informou o número de atendimentos odontológicos realizados no ano de 2021, totalizando no
CEO 2.600 (dois mil e seiscentos) pacientes atendidos, nas ESF e UBS 21.341 (vinte e um mil
trezentos e quarenta e um) pacientes atendidos e no Centro de Saúde Cidade Norte foram
atendidos 5.284 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro) pacientes atendido; com relação a
produção das unidades de saúde no ano de 2021 (consultas, visitas domiciliares, aplicação de
medicamentos, curativos e outros procedimentos) totalizou 641.849 (seiscentos e quarenta e um
mil oitocentos e quarenta e nove) pacientes atendidos e ou procedimentos; o número de
atendimentos feitos nas farmácias municipais em 2021 foi de 437.302 (quatrocentos e trinta e sete
mil e trezentos e dois) usuários atendimentos e 23.765.111 (vinte e três milhões, setecentos e
sessenta cinco mil cento e onze) insumos (medicamentos/fraldas) dispensados; Carla falou sobre
a UPA24 Horas onde foram atendidos 150.722 (cento e cinquenta mil setecentos e vinte e dois)
pacientes/pessoas em 2021; no centro de saúde cidade norte foram 36.472 (trinta e seis mil
quatrocentos e quarenta e dois) atendimentos (médicos) no ano de 2021; com relação a
regulação e avaliação foram autorizados o total de 550.430 (quinhentos e cinquenta mil
quatrocentos e trinta) exames, sendo 491.503 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e
três) exames laboratoriais, 58.927 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e sete) exames de
imagem e procedimentos especializados; cirurgias eletivas, no CEONC foram realizadas 53
(cinquenta e três) e no Hospital São Francisco 973 (novecentos e setenta e três) cirurgias; o
transporte fora do domicilio - TFD foram transportados para Curitiba 1651 (um mil seiscentos e
cinquenta e um) pacientes e 877 (oitocentos e setenta e sete) acompanhantes, para Cascavel
foram transportados 1611 (um mil seiscentos e onze) pacientes e 593 (quinhentos e noventa e
três) acompanhantes e para Pato Branco foram transportados 418 (quatrocentos e dezoito)
pacientes e 136 (cento e trinta e seis) acompanhantes; manifestações registradas junto a
ouvidoria municipal totalizaram 1.794 (um mil setecentos e noventa e quatro), da seguinte forma:
316 (trezentos e dezesseis) denúncias, 594 (quinhentos e noventa a quatro) reclamações,
solicitações (869), informações (nenhuma), sugestões (02) e elogios (13); agendamento de
consultas especializadas em 2021 no CRE/ARSS 34.050 (trinta e quatro mil e cinquenta)
consultas; agendamento de consultas especializadas na rede 12.277 (doze mil, duzentos e
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setenta e sete) consultas nas especialidades de pneumologia, ginecologia e psiquiatria; Programa
dos agentes de controle a endemias: levantamento do LIRAa no ano de 2021: Janeiro – 4,2%,
Abril - 3,2%, Junho 2%, Agosto 0,3%, Outubro 3,7% e Dezembro 2,6%; faturamento prestadores
ambulatorial: APAE valor anual R$445.254,73 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), ARSS/CRE valor anual R$4.858.166,78
(quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e seis e setenta e oito
centavos), laboratórios valor anual R$3.197.932,77 (três milhões, cento e noventa e sete mil,
novecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), clínicas de fisioterapia valor anual
R$754.041,61 (setecentos e cinquenta e quatro mil quarenta e um reais e sessenta e um
centavos), clinicas de exames de imagem e procedimentos especializados valor anual
R$2.830.069,78 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, sessenta e nove reais e setenta e oito
centavos), totalizando o valor anual pago aos prestadores R$12.085.465,67 (doze milhões, oitenta
e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) com base na
produção de cada instituição; faturamento prestadores hospitalar: Hospital São Francisco, valor
anual R$ 26.251.964,75 (vinte e seis milhões duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e
sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e Hospital Ceonc valor anual R$
12.062.147,20 (doze milhões, sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete e vinte centavos);
Carla Schroeder falou sobre os custos/manutenção das unidades de saúde no ano de 2021:
atenção primária R$ 32.937.163,94 (trinta e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e
sessenta e três reais e noventa e quatro centavos); UPA 24Horas R$ 12.199.021,23 (doze
milhões cento e noventa e nove mil e vinte e um reais e vinte e três centavos); Centro de saúde
cidade norte R$ 5.547.320,24 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte
reais e vinte e quatro centavos); CAPS AD II R$ 809.491,40 (oitocentos e nove mil, quatrocentos
e noventa e um reais e quarenta centavos); TFD – tratamento fora do domicilio R$ 1.464.503,13
(um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e três centavos e treze centavos);
Gestão R$ 4.925.691,15 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e
um reais e quinze centavos); Assistência farmacêutica R$ 3.751.686,58 (três milhões, setecentos
e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); Centro de
apoio a zoonoses R$ 368.666,86 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis
reais e oitenta e seis centavos); Vigilância R$ 3.057.175,17 (três milhões, cinquenta e sete mil,
cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos); Covid-19 R$ 6.019.859,24 (seis milhões,
dezenove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos); total de recursos
(Ministério da Saúde, SESA e Município) investidos na saúde no ano de 2021, R$ 149.561.682,40
(cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois
reais e quarenta centavos), tendo uma média mensal de R$ 12.460.000,00 (doze milhões e
quatrocentos e sessenta mil reais); Carla informou o saldo em conta bancária, vinculadas a SMS
em 31/12/2020 e 31/12/2021; Carla informou que o percentual de recursos próprios do Município
aplicados na saúde no ano de 2021 foi de 38,91% (trinta e oito virgula noventa e um por cento),
valor total disponibilizado de recursos próprios no ano de 2021 foi de R$ 79.913.579,72 (setenta e
nove milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois
centavos); com relação ao enfrentamento da covid-19 Carla apresentou as receitas e despesas:
receitas R$ 6.029.589,76 (seis milhões, vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos), despesas R$ 5.428.361,04 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito
mil, trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos), saldo em 31/12/2021 R$ 1.515.135,66
(um milhão, quinhentos e quinze mil, cento e trinta e cinco mil e sessenta e seis centavos).
Conselheira Paula Marques perguntou sobre os valores recebidos destinados para o CMS,
perguntou como o CMS pode estar utilizando os valores e qual o valor anual destinado ao CMS.
Carla Schroeder informou que o último valor recebido destinado ao CMS foi em 2016 depois disso
nada mais foi recebido, que as despesas com o CMS são arcadas com recurso próprio do
município, frisou que desde que está no departamento administrativo da SMS e foi solicitado pelo
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CMS as despesas foram supridas, informou que não tem separado os valores no bloco da gestão
que são destinados ao CMS, mas quando solicitado e disponibilizado, informou que os valores
podem ser utilizados em treinamento dos conselheiros, nas conferencias municipais de saúde e
demais despesas. Conselheiro Cleomir Pazetto esclareceu que no ano de 2016 foi recebido um
incentivo financeiro destinado ao CMS no valor de mais ou menos cinco mil reais, falou que as
despesas com o CMS entram no orçamento bloco de gestão e tem percebido que a SMS tem
suprido as necessidades trazidas pelos conselheiros. O presidente do CMS/FB Ozorio Borges
Neto falou que acharia interessante constar/estar descrito dentro do bloco de gestão o valor anual
destinado ao CMS (exemplificou, falou sobre os gastos que o conselho tem seja com transporte
de conselheiro, com telefone, secretária executiva). Conselheira Jacqueline V. Menetrier falou que
isso foi discutido quando estavam elaborando o PMS 2022-2025 juntamente com o conselheiro
Alessandro R. Perondi e com a conselheira Margarida, sobre delimitar os valores, com o receio de
que se for fixado o valor a ser gasto o CMS não poderia gastar além daquilo e hoje não tem esse
problema, pois o que é solicitado é suprido. Conselheira Paula Marques solicitou para na próxima
reunião um esboço dos valores destinados ao CMS e no que pode ser usado. Conselheiro
Cleomir Pazetto sugeriu o convidar a contadora do município para esclarecer o orçamento
destinado a SMS. Conselheiro Vilmar da Motta expos que antes de 2017 os conselheiros não
tinham disponibilidade de transporte pela SMS, falou sobre a importância da contadora vir na
reunião do CMS trazer informações aos conselheiros, conselheiro Vilmar da Motta solicitou
também verificar na lei de criação do CMS de quem é a responsabilidade pela manutenção do
CMS. Conselheira Emanuelle Panato perguntou sobre o número de atendimentos realizados nos
quadrimestres, se teria como apresentar o número de atendimentos realizados diariamente, para
conhecimento dos conselheiros. Secretário de Saúde Manoel Brezolin sugeriu orientar o que o
CMS pode fazer/realizar e não deixar o valor engessado. Conselheiro Cleomir Pazetto fez mais
algumas ponderações. O presidente do CMS/FB Ozorio Borges Neto falou sobre a comissão de
orçamento, dos trabalhos desenvolvidos e expos que quem tiver interesse pode estar participando
da comissão referida. O presidente do CMS/FB submeteu a votação o RAG 2021 que ficou
aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis, da seguinte forma: Manoel Brezolin, Jacqueline V.
Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia Dalla Costa Becker, Lirane Teresinha de Camargo,
Leila de Ramos Pivetta, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe,
Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da Motta, Valdemar A. Marques Bello, Cristina
Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, 01 (uma) abstenção da conselheira
Emanuelle Panato.
 Apresentação e Deliberação Parecer nº.01/2022, referente ao 3º quadrimestre /2021 – O
presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, procedeu a apresentação do parecer nº.01/2022
referente ao 3º quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro/2021), informou que a
comissão se reuniu no dia 23/02/2022 com a presença dos conselheiros (as) Alessandro
Rodrigues Perondi, Indianara R. M. Pontes, Carla Schroeder e Ozorio Borges Neto; o conselheiro
Ozorio Borges Neto fez a leitura do parecer, conforme segue: “a comissão de orçamento do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Francisco Beltrão reuniu-se para analisar as
contas correntes da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde abaixo
relacionadas, relativas aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2021
(referente ao 3º quadrimestre de 2021) e constataram que as mesmas NÃO apresentam
irregularidades, encaminhando para apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde”;
no relatório consta o descritivo das contas; Carla Schroeder informou sobre os saldos das contas
em 31/08/2021 e depois o saldo em 31/12/2021. Conselheiro Ozorio Borges Neto chamou
atenção para a conta descrita no item 05 – Conselho Municipal de Saúde, que apresenta-se com
saldo zero. Carla Schroeder entende que essa conta deverá ser encerrada, devido ao fato que
não foi movimentada. Conselheiro Cleomir Pazetto informou que toda vez que o Estado/SESA
encaminha incentivo financeiro ao CMS é aberto conta bancária pela SESA. Conselheira Paula
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Marques perguntou sobre a conta do item 15 – HGI, sobre o valor repassado. Carla Schroeder
esclareceu que o valor é referente ao quadrimestre (último quadrimestre de 2021). O presidente
do CMS/FB submeteu a votação o parecer nº.001/2022 referente ao 3º quadrimestre do ano de
2021, que ficou aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis, da seguinte forma: Manoel
Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia Dalla Costa Becker,
Emanuelle Panato, Leila de Ramos Pivetta, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde
Evangelista Banfe, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da Motta, Valdemar A. Marques
Bello, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, 01 (uma) ausência no
momento da votação da conselheira Lirane Teresinha de Camargo, nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção.
 Apresentação e Deliberação para composição e/ou extinção das Comissões Permanentes
e Transitórias (covid-19 e saúde da mulher) do CMS/FB e indicação pela Mesa Diretora do
Coordenador Geral das Comissões – O presidente do CMS/FB Ozorio Borges Neto solicitou
para a 1ª secretária do CMS/FB Jacqueline V. Menetrier dar seguimento as orientações sobre
referida deliberação. Conselheira Jacqueline V. Menetrier esclareceu que a intenção é reformular
as comissões, falou da viabilidade da extinção de alguma e a criação de nova comissão, a
indicação do coordenador geral das comissões para que o novo coordenador geral faça as
reuniões iniciais e dê seguimento aos trabalhos. Conselheira Jacqueline V. Menetrier esclareceu
que pelo regimento interno do CMS/FB a mesa diretora faz a indicação de conselheiro que tenha
interesse em ser o coordenador geral das comissões e a plenária aprova ou não indicação feita
pela mesa; Jacqueline fez solicitação a plenária para saber da intenção dos conselheiros em ser
coordenador geral das comissões, sem manifestações pela plenária; conselheira Jacqueline V.
Menetrier informou que a mesa diretora colocou dois nomes, quais sejam: Conselheiras Tania
Mara de Costa (conselheira bastante experiente, que já fez parte da mesa diretora) e Indianara R.
M. Pontes (conselheira bastante participativa). Conselheira Tania Mara de Costa presente na
reunião aceitou a indicação feita pela mesa diretora. Em votação para que a conselheira Tania
Mara de Costa fosse coordenadora das comissões, com 16 (dezesseis) votos favoráveis dos
conselheiros (as): Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia
Dalla Costa Becker, Emanuelle Panato, Leila de Ramos Pivetta, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio
Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da Motta,
Valdemar A. Marques Bello, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, 01
(uma) abstenção da conselheira Lirane Teresinha de Camargo e nenhum voto contrário.
Conselheira Jacqueline V. Menetrier, 1ª secretária do CMS/FB, procedeu a leitura dos
componentes de cada uma das comissões, que ao final das discussões, assim ficaram
compostas: Comissão de Orçamento: Carla Schroeder (coordenadora da comissão), Salete
Justina Girardi, Lenir Bordignon, Ozorio Borges Neto, Indianara R. M. Pontes, Alessandro
Rodrigues Perondi e Ivanilde Bedin Guimarães. Comissão de fiscalização e auditoria de
serviços: Eduardo Cioatto, Marcelo de Campos, Graciane Barbosa da Silva, Indianara R.M.
Pontes, Ivanilde Bedin Guimarães, Lirane T. de Camargo, Emanuelle Panato e Leonir A.
Dalazem. Comissão de Comunicação e educação permanente em saúde: Alessandro R.
Perondi, Aline Schmatz, Vilmar da Motta, Vanilde E. Banfe, Natalia D. Costa Becker, Samyra
Soligo Rovani e Jacqueline V. Menetrier. Comissão de Saúde do Trabalhador: Indianara R.M
Pontes, Hortencio D. Cardoso, Paulo S. Costa Dutra, Erica L. Hamada, Leonir A. Dalazem,
Emanuelle Panto, Lenir Bordignon, Tania M. de Costa, Lirane T. de Camargo e Aline Schmatz,
fazem parte dessa comissão Silvia Keller e Dalva Colling, servidoras da vigilância em saúde.
Conselheira Jacqueline V. Menetrier esclareceu sobre a possibilidade de encerrar a comissão
transitória da covid-19; conselheira Emanuelle Panato sugeriu manter a comissão transitória da
covid-19 e anexar a esta a comissão da dengue. Esclarecido que a dengue tem o comitê da
dengue onde a conselheira Indianara R. M. Pontes representa o conselho tanto no comitê
municipal e o comitê da SESA. Em votação pela plenária para desfazer/ eliminar a comissão
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transitória do enfrentamento da Covid-19 com 12 (doze) votos favoráveis dos conselheiros (as)
Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia D. C. Becker, Leila
de Ramos Pivetta, Vanilde Evangelista Banfe, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da
Motta, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto e Lenir Bordignon, 04 (quatro) votos
contrários, sendo contrários a conselheira Emanuelle Panato e Lirane T. de Camargo e os
conselheiros Leonir A. Dalazem e Valdemar Bello e 01 (uma) abstenção da conselheira Aline
Schmatz, ficou desfeita a comissão transitória da Covid-19. Conselheira Jacqueline V. Menetrier
falou que na reunião do mês de fevereiro/2022 foi sugerido a criação da comissão transitória da
Saúde da Mulher; em votação pela plenária para a criação da comissão transitória da saúde da
mulher, foi criada por unanimidade da plenária, 17 (dezessete) votos favoráveis, sendo dos
conselheiros (as): Manoel Brezolin, Jacqueline V. Menetrier, Paulo Sergio Costa Dutra, Natalia D.
C. Becker, Leila de Ramos Pivetta, Vanilde Evangelista Banfe, Salete Justina Girardi, Paula
Marques, Vilmar da Motta, Cristina Demo Martinello, Ozorio Borges Neto, Lenir Bordignon,
Emanuelle Panato, Lirane T. de Camargo, Leonir A. Dalazem, Valdemar Bello e Aline Schmatz.
Para compor a Comissão Transitória da Saúde da Mulher, os seguintes membros: Aline
Schmatz, Emanuelle Panato, Lirane T. de Camargo, Leila de Ramos Pivetta, Paula Marques,
Tania M. de Costa e Ozorio Borges Neto; foi indicada para também fazer parte dessa comissão a
ouvinte Edna M. Faust. Conselheira Aline Schmatz informou sobre a intenção de fazer uma
comissão mista em conjunto com o conselho da mulher (sendo que o conselho da mulher já criou
a sua comissão), Aline falou da importância de fazer uma primeira reunião o quanto antes devido
à gravidade dos fatos. Conselheira Jacqueline V. Menetrier informou que os grupos de aplicativo
de celular de cada uma das comissões será atualizado com os novos integrantes.
III – Assuntos Gerais:
 Informe sobre a participação dos Conselheiros (as) nas reuniões ordinárias do CMS/FB –
O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, falou da importância da participação dos
conselheiros nas reuniões, na reunião percebeu a presença de alguns conselheiros que estavam
um pouco ausentes; falou sobre o levantamento das faltas referente ao ano de 2021 que podem
ter sido motivadas pela pandemia, algumas reuniões foram realizadas de forma on-line, falou que
entenda a dificuldade, convidou a conselheira Jacqueline V. Menetrier, 1ª secretária do CMS/FB,
para proceder o informe. Conselheira Lirane T. de Camargo fez um questionamento: “onde estão
os conselheiros, que no momento da conferencia brigam pela vaga no CMS e depois não
participam?” Conselheira Jacqueline informou que o CMS/FB é formado por 48 (quarenta e oito
membros), sendo 35 (trinta e cinco) entidade, no ano de 2021 foram realizadas 11 (onze)
reuniões; trouxe gráfico da participação onde o número de presentes representado pela cor azul,
ausências justificadas pela cor vermelha e ausentes pela cor verde; falou que se fosse feita uma
lista de presença no início da reunião e outra no final seria verificado que muitos conselheiros se
ausentam no momento dos informes gerais, perdendo informações importantes sobre os serviços
de saúde; outro slide com a porcentagem de participantes por reunião; ainda apresentou as
entidades que participaram de todas as reuniões e a entidade com mais falta, sendo do segmento
gestor: SMS cem por cento de participação, segmento trabalhador: entidade AFM e CRN cem por
cento de participação; segmento usuários: associação de moradores da Secção Jacaré e
Observatório social cem por cento de presença e entidade Rotary Cidade Norte cem por cento de
ausência; apresentou sobre a participação por segmento, não foi informado o nome da entidade
sendo representado por letras do alfabeto com o percentual de participação, total de falta e faltas
justificadas; trouxe o artigo 12 e seu incisos do Regimento Interno do CMS/FB que trata das faltas
e o modo de justificativa, Jacqueline frisou a importância da participação de cada um dos
conselheiros nas reuniões. Conselheiro Cleomir Pazetto falou sobre a reunião na qual foi
realizada a eleição da mesa diretora, nos dois últimos anos, que tivemos o número mínimo de
participantes para ocorrer a reunião, Pazetto perguntou sobre a justificativa feita pelo aplicativo de
celular, a validade dessa justificativa. Conselheira Emanuelle Panato falou que foi opção da
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plenária em fazer as justificativas de ausência pelo aplicativo para facilitar. Conselheira Lirane T.
de Camargo ponderou que na reunião do mês anterior somente teve quórum pois a reunião
começou com atraso. Conselheira Vanilde Evangelista Banfe falou sobre a possibilidade de no dia
da reunião o conselheiro estar indisposto se a justificativa irá ser considerada e contabilizada para
mês que foi apresentada anterior. Alguma discussão (todos falando juntos sem microfone).
Conselheira Natalia Dalla Costa Becker perguntou sobre a vaga de suplente (no seu caso em
especifico, o suplente é o HRS) que na verdade não tem contato com a suplente. Conselheiro
Valdemar Bello expos que a sua suplente não irá conseguir participar, será indicado novo
suplente pela entidade. Para finalizar, a conselheira Jacqueline trouxe a imagem da 8ª
Conferencia de Saúde – Nacional. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, ainda fez
alguns esclarecimentos sobre a participação dos conselheiros e agradeceu a apresentação feita
pela conselheira Jacqueline V. Menetrier.
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do
CMS/FB, 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 slides: informou que no ano de 2022 até o mês de
fevereiro/2022 (não trouxe os dados do mês de março/2022, mas vai fazer um apanhado geral)
foram notificados um total de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) casos suspeitos/notificados de
dengue, sendo 356 (trezentos e cinquenta e seis) descartados, 185 (cento e oitenta e cinco)
casos confirmados e nenhuma notificação aguardando resultado; sobre os cento e oitenta e cinco
casos confirmados, 181 (cento e oitenta e um) são autóctones e quatro são importados; com
relação ao mês de março/2022 Tania Lise informou que os dado atualizados até o dia de ontem
(15/03/2022 às 17:00 horas) tinha sido confirmados 830 (oitocentos e trinta) casos confirmados de
dengue no município de Francisco Beltrão. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto
perguntou se já teve morte em decorrência da dengue; Tania Lise respondeu que ainda está em
investigação, nada confirmado ainda. Tania Lise informou que os focos, em sua maioria, se
concentram no bairro Nossa Senhora Aparecida (NSA) e Alvorada, falou sobre o 1º/2022 LIRAa
que teve índice de infestação de 5,9% (cinco vírgula nove por cento), o que é considerado alto
risco, falou que as ações de combate foram intensificadas com o auxílio das ACS (agente
comunitária de saúde) para fazer busca ativa para eliminação dos focos em conjunto com ACE
(agente de combate a endemias), como os casos positivos de dengue aumentaram foi feito
bloqueio nesses bairros (NSA e Alvorada), feitas remoção de focos e criadouros, foram feitos
vários termos de constatação, foram efetuadas infrações, termos de intimação, esclareceu sobre
os autos de infração; falou sobre as condições climáticas para a realização do fumacê; falou que
devido ao grande número de notificações de dengue foi solicitado a SESA o auxílio da UBV
pesada (carro – que inicialmente fará no município três ciclos) que chegou na sexta-feira à noite e
iniciou os trabalhos no sábado, informou que não é feito em todos os bairros, somente naqueles
bairros com maior número de casos positivos, no momento são seis bairros (NSA, Alvorada,
Cango, Jardim Floresta, Luther King e Miniguaçu), informou que alguns bairros tiveram casos
positivos, contudo ligados principalmente ao bairros Alvorada e NSA, em geral, trabalham nesses
bairros e residem em outro, falou que o fumacê costal continua o trabalho muitas vezes fazendo
uma complementação a UBV pesada principalmente nos locais em que não chega a UBV pesada
e naqueles bairros onde não foi contemplado a UBV pesada; Tania Lise falou que em reunião
como o comitê de combate à dengue e com a 8ª regional de saúde foi decidido convidar várias
entidades (exercito, escolas e universidades, e sociedade civil) para auxiliar no combate à
dengue; feita reunião com essa entidades para organização; falou que são vários trabalhos sendo
feitos; falou que os ACEs tem feito um trabalho diferenciado, onde todos eles são deslocados
para uma mesma localidade (em mutirão) teve início pelo bairro Alvorada e em seguida irá para
os demais, frisou que a colaboração da população é essencial; informou o número de telefone
para informações e denúncias, quais sejam: (46) 3524-2415 ou (46) 98404-9876 whats, ou
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através da ouvidoria municipal (46) 3524-0269. Conselheiro Cleomir Pazetto expos da importância
da população ao saber que o fumacê, costal, abrir o portão para que entrem no quintal e
perguntou sobre o levantamento do LIRAa. Tania Lise falou que o carro de som passa no local no
dia anterior passando informações/orientações; sobre o LIRAa falou que referente ao mês de
fevereiro/2022 ainda não foi encerrado e no mês de janeiro/2022 o índice foi de 5,9%. Promotor
de justiça dr Hugo Napole Leone Cunha ponderou que a 8ª regional de saúde pontou a falta de
onze ACE se está sendo tomado alguma providência para suprir essa falta e ainda sobre as
infrações solicitou remeter ao ministério públicos as autuações, falou que as infrações graves e
gravíssimas, de acordo com a Lei municipal, devem ser autuados de pronto, perguntou como
estão sendo feitas essas autuações. Tania Lise falou que a residência onde foram encontrados
sete focos foi autuada; falou que em algumas situações em casos de cisternas entendem que o
morador não tinha conhecimento do foco, tendo em vista a dificuldade da constatação, não
infracionando em um primeiro momento, mas deixam o termo de constatação pois nem o ACE. O
promotor de justiça Dr Hugo frisou da importância da autuação em casos graves e gravíssimos,
falou sobre a omissão do município se não o fizer. Conselheira Emanuelle Panato falou que nos
bairros Vila Nova e Industrial têm muitos casos positivos de dengue, quando é considerado que o
município está em epidemia e ainda se tem alguma providencia sobre as encostas dos rios, pois
verifica o entulho acumulado. Conselheiro Ozorio Borges Neto falou sobre as cisternas, a
importância da verificação/limpeza e também das calhas que acumulam folhas; conselheiro
Valdemar Bello acompanhou a fala do conselheiro Ozorio. Manoel Brezolin, secretário municipal
de saúde, falou que não se recorda o número exato, contudo foi solicitado a 8ª regional de saúde
para fazer esse monitoramento (número da população pelo número de casos positivos) e sobre a
contratação de ACE (pergunta feita pelo Dr. Hugo – promotor de justiça) o município está
estudando a possibilidade de fazer concurso para suprir essa defasagem, contudo caso seja
decretado epidemia as contratações poderão ser feitas de forma emergencial até a realização de
concurso; sobre as autuações (nas residências com focos) foram feitas discussões nas reuniões
do comitê da dengue sobre como proceder; falou sobre a limpeza dos córregos canalizados que
estão colocando armadilhas par verificação se o foco vem desses lugares, falou que a secretaria
de meio ambiente e viação e obras tem auxiliado, com relação aos demais rios e córregos não era
pra ter entulhos e o mato por i só não cria o mosquito, Manoel falou também das ações que vem
desenvolvendo pela secretaria municipal de saúde (a Tania Lise expos as ações que a vigilância
em saúde vem desenvolvendo), principalmente com o fluxo de atendimento nas unidades de
saúde e UPA, apoio da imprensa oficial para divulgação de ações de combate a dengue, fez mais
algumas colocações. Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do CMS/FB, agradeceu a
apresentação feita pela Tania Lise e pelo Manoel Brezolin.
 Informe sobre panorama geral da saúde na comunidade de Secção Jacaré – O presidente
do CMS/FB convidou a coordenadora da atenção primária, enfermeira Valquíria P. Kuhnen para
proceder o informe. Enfermeira Valquiria cumprimentou os presentes e informou: a atenção
básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção a saúde,
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede, com
resolutividade de 80% (oitenta por cento) das queixas, embasado na portaria nº.2.436 de 21 de
setembro de 2017 (política nacional de atenção básica PNAB), falou sobre as diretrizes:
regionalização e hierarquização, população adscrita (população que resida no território e deverá
ser atendida no território), resolutividade, coordenação do cuidado e ordenação da rede,
territorialização (unidade de saúde para atender aquele determinado território), cuidado centrado
na pessoa, longitudinalidade do cuidado e participação da comunidade; atenção primária a saúde
(APS) no município de FB são 20 ESF, em 14 com atendimento odontológico, com cobertura de
87,1 % (oitenta e sete virgula um por cento), com o território delimitado (o que propicia a equipe
da unidade conhecer sua população, criação de vinculo)e 03 (três) UBS (todas com atendimento
odontológico) sem território delimitado, segundo a PNAB população adscrita de 2.000 a 3.500
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pessoas localizada dentro do território, garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica.
Enfermeira Valquiria continuou, falou sobre a avalição da comunidade de Secção Jacaré:
atendimento atual está vinculada a ESF Nova Concordia, onde tem atendimento diário na ESF e o
atendimento médico na Unidade de saúde da Secção Jacaré ocorre na sexta feira a cada quinze
dias e consulta de enfermagem a cada quinze dias nas quinta feiras tem 116 (cento e dezesseis)
famílias e 334 (trezentos e trinta e quatro) usuários; Valquiria apresentou o número de usuários e
famílias nas comunidades daquela região, somente a comunidade de Secção São Miguel não é
atendida na ESF Nova Concordia, sendo atendida na ESF Conjunto Esperança: comunidade Vila
Lobos: 55 (cinquenta e cinco) usuários e 23 (vinte e três) famílias, Comunidade Volta Grande: 31
(trinta e um) usuários e 11 (onze) famílias, Comunidade de Vargem Alegre 36 (trinta e seis)
usuários e 15 (quinze) famílias, Comunidade de Secção Jacaré 334 (trezentos e trinta e quatro)
usuários e 118 (cento e dezoito) famílias, Comunidade de Secção Progresso 293 (duzentos e
noventa e três) usuário e 117 (cento e dezessete) famílias e Comunidade de Secção São Miguel
260 (duzentos e sessenta) usuários e 92 (noventa e duas) famílias, perfazendo um total de 1009
(um mil e nove) usuários e 376 (trezentos e setenta e seis) famílias. As demais unidades rurais:
Assentamento Missões 1376 (um mil trezentos e setenta e seis) usuários e 533 (quinhentos e
trinta e três) famílias; rural 1950 (um mil, novecentos e cinquenta) usuários e 767 (setecentas e
sessenta e sete) famílias, km20 1886 (um mil, oitocentos e oitenta e seis) usuários e 719
(setecentas e dezenove) famílias, Nova Concordia 2683 (dois mil, seiscentos e oitenta e três)
usuários e 1075 (um mil e setenta e cinco) famílias, média por ESF 3025 (três mil e vinte e cinco)
usuários e 1127 (um mil, cento e vinte e sete) famílias. Valquíria apresentou os dados das
comunidades da Ponte Nova, Jacutinga, Divisor/Rio Tuna, Jacaré e Secção São Miguel; falou que
a proposta que está sendo estudada/ ofertada é a inclusão da Seção Jacaré e Secção São Miguel
na ESF Rural com atendimento médico semanal, um enfermeiro que irá atender o Jacutinga e a
Ponte Nova e um enfermeiro para atender a Secção Jacaré, o Rio Tuna e o Divisor, com trabalho
de ACS e técnico de enfermagem em cada unidade. Conselheira Jacqueline V. Menetrier frisou
que para implantar uma unidade de saúde naquela região não tem população suficiente, segundo
os critérios adotados no momento pelo Ministério da Saúde (conforme exposto acima); a proposta
sugerida (o que viável para o momento) é anexar a Secção Jacaré na ESF Rural (que o Ministério
da Saúde permite anexar territórios descontínuos) desvinculando a comunidade da ESF Nova
Concordia, onde a médica iria uma vez na semana e o atendimento com o enfermeiro duas vezes
na semana. Conselheiro Leonir A. Dalazem falou que a tempos a comunidade de Secção Jacaré
pleiteia a unidade de saúde, falou sobre a proposta aprovada na conferencia municipal de saúde
de 2019 para UBS ou ESF na sede da comunidade de Secção Jacaré, falou que tem vários
protocolos com essa solicitação, falou sobre a estrutura física que está em má condições.
Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do CMS/FB ponderou sobre a proposta apresentada
pela SMS/FB (acredita que para o momento é viável), falou também que entende que não é uma
questão da SMS querer ou não fazer a unidade de saúde e sim critérios do Ministério da Saúde,
ficou à disposição para estar participando de conversas junto à comunidade e a SMS, Ozorio fez
algumas ponderações sobre a proposta apresentada. Secretário municipal de saúde, Manoel
Brezolin, fez algumas colocações, ponderou sobre os estudos técnicos já realizados sobre essa
situação que sempre esbarra no critério de quantidade de população, o que não cabe a criação de
uma UBS ou ESF. Para finalizar a questão, o presidente do CMS/FB sugeriu realizar reunião junto
à comunidade com a presença da SMS e membros da comissão de fiscalização do CMS/FB.
 Informe sobre a Mortalidade Infantil – Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do
CMS/FB, informou que devido ao adiantado do horário, 11:50, não foi feita a apresentação, será
encaminhado via e-mail para os conselheiros.
 Informe sobre a Rede Municipal de Saúde – Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do
CMS/FB, informou que devido ao adiantado do horário, 11:50, não foi feita a apresentação, será
encaminhado via e-mail para os conselheiros.
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 Informe sobre a situação atual da Covid-19 no Município – Conselheiro Ozorio Borges Neto,
presidente do CMS/FB, informou que devido ao adiantado do horário, 11:50, não foi feita a
apresentação, será encaminhado via e-mail para os conselheiros.
 Nada mais havendo, o presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, encerrou a reunião
agradeceu a participação dos presentes e convidou a todos para participarem da próxima reunião
ordinária.

Presidente do CMS/FB

Jacqueline V. Menetrier
1ª Secretária

Raquel Eunice Lautert
Secretária Executiva

