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Ata da Reunião Ordinária nº.353
Aos vinte dias do mês de julho 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; convidou o
conselheiro Hortencio Dorneles Cardoso para conduzir a oração. Em seguida o presidente do CMS/FB
convidou a secretaria executiva, para proceder a leitura dos membros votantes, quais sejam: Manoel
Brezolin, Andrea Maria Zorzo de Almeida, Cleomir Pazetto, Alessandro Rodrigues Perondi, Natália
Dalla costa Becker, Adma Poliana Cecilio da Silva, Leila de Ramos Pivetta, Erica Lurico Hamada,
Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar A. Marques Bello,
Salete Justina Girardi (chegou ao iniciar a ordem do dia), Paula Marques, Vilmar da Motta, Ivo dos
Santos, Ozorio Borges Neto e Tania Mara de Costa, total de dezoito membros votantes; o presidente
do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, deu início aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº.352 – Referente a Reunião Ordinária do mês de junho/2022 – O
presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, colocou em discussão a ata nº.352 referente ao mês de
junho/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.352 referente
ao mês de junho/2022 que foi aprovada com 17 (dezessete) votos favoráveis dos conselheiros:
Manoel Brezolin, Andrea Maria Zorzo de Almeida, Cleomir Pazetto, Alessandro Rodrigues Perondi,
Natália Dalla Costa Becker, Adma Poliana Cecilio da Silva, Leila de Ramos Pivetta, Erica Lurico
Hamada, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista Banfe, Valdemar A.
Marques Bello, Paula Marques, Vilmar da Motta, Ivo dos Santos, Ozorio Borges Neto e Tania Mara de
Costa, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
 Documentos Recebidos: O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, convidou a conselheira
Paula Marques, vice-presidente do CMS/FB (o 1º secretário e a 2ª secretária do CMS/FB não estavam
presentes), para proceder a leitura dos documentos recebidos. Conselheira Paula Marques
cumprimentou os presentes e fez a leitura conforme segue:
 Justificativas de Ausência referente ao mês Junho/2022 – justificativa encaminhada via e-mail
pelo conselheiro Vilmar da Motta; justificativa encaminhada via aplicativo de celular Janete Machado
Borba e Margarida Salete M. de Oliveira.
 Justificativas de Ausência referente ao mês Julho/2022 – Justificativas encaminhadas via
aplicativo de celular (whats): conselheiro Francisco e Elaine Alérico, Adão Carvalho, Emanuelle
Panato, Maria Nelli Montagna, Eduardo Cioatto, Margarida Salete M. de Oliveira e Ivanilde B.
Guimarães.
 Ofícios e demais Documentos recebidos: Oficio nº.188/2022/SCRACA/8ª RS, que convida o
representante do CMS/FB junto a comissão (conselheiro Ozorio Borges Neto) para participar da
terceira avaliação do programa estadual de qualificação dos consórcios intermunicipais de saúde –
QualiCIS, no dia 28/07/2022 as 14 horas na sala de reuniões da ARSS; Memorando nº.7904/2022
que convida o representante do CMS/FB junto ao comitê da dengue (conselheira Indianara R. M.
Pontes) para participara do monitoramento do 1º semestre da dengue, que foi no dia 27/06/2022 às 14
horas na sala de licitação, anexa ao prédio da prefeitura municipal.
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e Deliberação Emendas Parlamentares – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges
Neto, convidou a diretora do departamento administrativo da SMS, Carla Schroeder para proceder a
apresentação. Carla Schroeder cumprimentou os presentes e procedeu a apresentação com o auxílio
de slides: falou sobre as emendas recebidas para aplicação no PAB – atenção básica, todas via
ministério da saúde: valor R$2.000.000,00 (dois milhões) proposta 36000.442084/2022-00, valor
R$2.130.953,00 (dois milhões, cento e trinta mil, novecentos e cinquenta e três reais) proposta
36000.429279/2022-00, valor R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) proposta
36000.429287/2022-00, valor R$601.000,00 (seiscentos e um mil reais) proposta 36000.471309/202200, valor R$500.000,00 (quinhentos mil reais) proposta 36000.457449/2022-00, para serem utilizadas
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no custeio de ações e serviços para unidade de saúde da atenção básica; emendas parlamentares
para a MAC – média e alta complexidade, advindas do ministério da saúde , valor R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) proposta 36000.429491/2022-00 e valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
proposta 36000.458010/2022-00 para serem utilizadas no pagamento de boleto de cota extra
(consultas e exames) da ARSS e pagamento das cirurgias eletivas. Conselheira Indianara R. M.
Pontes perguntou quais os tipos de cirurgia eletivas comtempladas. Carla Schroeder esclareceu que
todas as cirurgias previstas no cronograma (do município de Francisco Beltrão), realizadas no hospital
CEON e Hospital São Francisco. Secretário Municipal de Saúde, Manoel Brezolin, esclareceu que
hoje não consegue fazer cirurgia pagando valor da tabela SUS, falou que tem recurso Federal e
Estadual destinado a cirurgias eletiva, o complemento desse valor é feito com o recurso livre do
Município, então esse valor das emendas supriria o valor do recurso livre; falou sobre a possibilidade
de realizar cirurgias eletiva fora do município por meio de convênios através do consorcio (ARSS –
que vem tentado essa viabilização)seria pago totalmente com recurso próprio (cirurgias de alta
complexidade). Conselheiro Leonir Dalazem perguntou sobre a possibilidade da divulgação do nome
dos parlamentares que viabilizaram as emendas. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, falou
que nunca foi divulgado o nome e nesse momento (pré-eleitoral) acredita não seja adequado. Carla
Schroeder informou que tem a relação dos parlamentares, contudo não lembra para informar.
Conselheira Aline Schmatz falou que em outra ocasião foi pedido para NÃO informar o nome do
parlamentar. Conselheiro Cleomir Pazetto sugeriu informar o que seriam as cotas extras adquiridas
junto a ARSS e qual o valor, qual é o valor pago pela consulta, valor tabela SUS, como são feitos os
atendimentos e/ou encaminhamentos fora do município, quem são os especialistas, pergunta
direcionada ao secretário municipal de saúde, a quanto tempo está sem aumentar o valor da tabela
SUS e qual a diferença do valor em cada cirurgia (pago com recurso livre ou emendas parlamentares).
Carla Schroeder falou que não saberia informar de forma exata, falou que aproximadamente (uma
média) o valor da consulta de especialidade é sessenta e cinco reais; sobre a cota extra é pago com
recurso próprio do município, sobre as especialidades são todas no CRE (ARSS, são várias, não
saberia informar todas, mas sugeriu trazer em uma próxima reunião, as especialidades atendidas e o
valor por consulta); sobre as cirurgias, Carla esclareceu que o valor pago para cirurgia é mais ou
menos três vezes o valor fixado na tabela SUS (diferença entre valor SUS e o valor realmente pago, é
chamado de valor complementar), esclareceu que somente pago o valor SUS o serviço não é
executado, devido a defasagem desse valor. Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, falou
que o valor pago nas consultas de especialidades junto a ARSS é de sessenta e cinco reais e oitenta
e cinco reais para quem atende no MAC; esclareceu que o maior número de consultas é na
especialidade de ortopedia e a maior dificuldade é ginecologia, bem como, o maior investimento é na
cirurgia de ortopedia; falou que o valor da tabela SUS teve alguns pequenos reajustes, usou alguns
exemplos, falou que somente alguns poucos exames laboratoriais ainda são pagos com o valor fixado
pela tabela SUS, falou sobre algumas filas de especialidade (urologia e nefrologia) onde existem
pouco profissionais, diferente da ginecologia (onde existe bastante profissionais). Conselheira Vanilde
Evangelista Banfe perguntou sobre a cirurgia para redução de mama (se o SUS paga). Carla
Schroeder informou que tem, inicialmente a paciente deve procurar a unidade de saúde para os
encaminhamentos (se estiver causando problemas de saúde). O presidente do CMS/FB, Ozorio
Borges Neto, e a vice-presidente do CMS/FB, Paula Marques, sugeriram a conselheira Ivanilde
Evangelista Banfe para trazer suas solicitações ao final (nos informes gerais). Conselheiro Alessandro
Rodrigues Perondi falou sobre a atualização completa da tabela SUS ocorreu no ano de 1996,
posterior a isso tiveram algumas parciais, frisou da importância de trazer isso em discussão nas préconferência e na conferência municipal de saúde, falou da dificuldade que os municípios, de forma
geral, enfrentam com a defasagem da tabela SUS, pois precisam investir muito mais que o previsto
em Lei na saúde. Carla Schroeder fez mais algumas ponderações sobre os investimentos do
município na área da saúde. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, comentou que não
concorda com a divulgação do nome do parlamentar que encaminha a emenda, pois acredita que
deveria ser reformado de forma integral a tabela SUS (com auxílio dos parlamentares). Conselheiro
Vilmar da Motta falou que participou de uma reunião promovida pela organização nacional dos cegos
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do Brasil com os três parlamentares que representam a pessoa com deficiência e foi questionado a
senadora o porquê da tabela SUS não ser reajustada, onde a resposta foi que não existe interesse por
falta dos parlamentares. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, colocou em votação as
emendas parlamentares conforme apresentadas, que foram aprovadas com 18 (dezoito) votos
favoráveis, da seguinte forma: Manoel Brezolin, Andrea Maria Zorzo de Almeida, Cleomir Pazetto,
Alessandro Rodrigues Perondi, Natália Dalla costa Becker, Adma Poliana Cecilio da Silva, Leila de
Ramos Pivetta, Erica Lurico Hamada, Aline P. Schmatz, Leonir Antonio Dalazem, Vanilde Evangelista
Banfe, Valdemar A. Marques Bello, Salete Justina Girardi, Paula Marques, Vilmar da Motta, Ivo dos
Santos, Ozorio Borges Neto e Tania Mara de Costa, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
III – Assuntos Gerais:
 Informe sobre a Odontologia – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, convidou a diretora
da atenção a saúde, Bruna F. Biezus, para proceder o informe. Bruna F. Biezus cumprimentou os
presentes, falou que responde como diretora da atenção a saúde, informo que a coordenadora da
saúde bucal do município está em férias e irá proceder o informe sobre os procedimentos realizados
no CEO (centro de especialidades odontológicas) por especialidade, conforme segue: endodontia
procedimentos realizados, mês de janeiro/2022 foram realizados 123 (cento e vinte e três)
procedimentos, fevereiro/2022 foram realizados 59 (cinquenta e nove) procedimentos, março/2022
foram realizados 386 (trezentos e oitenta e seis) procedimentos, abril/2022 foram realizados 387
(trezentos e oitenta e sete) procedimentos, maio/2022 foram realizados 537 (quinhentos e trinta e
sete) procedimentos, junho/2022 foram realizados 805 (oitocentos e cinco) procedimentos, total de
procedimentos realizados na especialidade de endodontia 2297 (dois mil duzentos e vinte e sete);
cirurgia bucomaxilofacial procedimentos realizados: mês de janeiro/2022 foram realizados 496
(quatrocentos e noventa e seis) procedimentos, fevereiro/2022 foram realizados 259 (duzentos e
cinquenta e nove) procedimentos, março/2022 foram realizados 714 (setecentos e quatorze)
procedimentos, abril/2022 foram realizados 636 (seiscentos e trinta e seis) procedimentos, maio/2022
foram realizados 798 (setecentos e noventa e oito) procedimentos, junho/2022 foram realizados 1173
(um mil, cento e setenta e três) procedimentos, total de procedimentos realizados na especialidade de
cirurgia bucomaxilofacial 4076 (quatro mil e setenta e seis) procedimentos; periodontia
procedimentos realizados: mês de janeiro/2022 foram realizados 132 (cento e trinta e dois)
procedimentos, fevereiro/2022 foram realizados 101 (cento e um) procedimentos, março/2022 foram
realizados 232 (duzentos e trinta e dois) procedimentos, abril/2022 foram realizados 303 (trezentos e
três) procedimentos, maio/2022 foram realizados 375 (trezentos e setenta e cinco) procedimentos,
junho/2022 foram realizados 508 (quinhentos e oito) procedimentos, total de procedimentos realizados
na especialidade de periodontia 1651 (um mil, seiscentos e cinquenta e um); paciente com
necessidade especial (PNE) procedimentos realizados: mês de janeiro/2022 foram realizados 194
(cento e noventa e quatro) procedimentos, fevereiro/2022 foram realizados 40 (quarenta)
procedimentos, março/2022 foram realizados 279 (duzentos e setenta nove) procedimentos,
abril/2022 foram realizados 364 (trezentos e sessenta e quatro) procedimentos, maio/2022 foram
realizados 428 (quatrocentos e vinte e oito) procedimentos, junho/2022 foram realizados 458
(quatrocentos e cinquenta e oito) procedimentos, total de procedimentos realizados na especialidade
de PNE 1763 (um mil setecentos e sessenta e três). Bruna F. Biezus apresentou sobre os
procedimentos realizados pelo clínica odontológica da Cango: mês de janeiro/2022 foram
realizados 916 (novecentos e dezesseis) procedimentos, fevereiro/2022 foram realizados 696
(seiscentos e noventa e seis) procedimentos, março/2022 foram realizados 480 (quatrocentos e
oitenta) procedimentos, abril/2022 foram realizados 695 (seiscentos e noventa e cinco)
procedimentos, maio/2022 foram realizados 939 (novecentos e trinta e nove) procedimentos,
junho/2022 foram realizados 776 (setecentos e setenta e seis) procedimentos, total de procedimentos
realizados na clínica odontológica 4502 (quatro mil, quinhentos e dois). Conselheira Indiana R. M.
Pontes perguntou sobre a diferença nos números de atendimento/mês da especialidade de
periodontia. Bruna F. Biezus, esclareceu que esse questionamento poderá ser sanado pela
coordenadora da saúde bucal na próxima reunião, mas acredita que possa ser devido ao período de
férias, ou ainda, devido ao aumento de casos da covid-19 no período de janeiro e fevereiro de 2022.
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Conselheira Lirane T. de Camargo sugeriu apresentar o número de pacientes atendidos, citou um
exemplo prático com nomenclatura técnica dos procedimentos realizados pelos profissionais (que ao
atender um paciente pode ser feito vários procedimentos), falou ainda de procedimentos, p.ex,
evidenciação de placa que muitos profissionais lançam o que faz aumentar o número de
procedimentos. Conselheira Paula Marques, solicitou, como já mencionado, trazer o informe sobre
número de pacientes atendidos juntamente com o número de procedimentos (requerimento). Sem
mais perguntas, conselheira Paula Marques, vice-presidente do CMS/FB agradeceu a apresentação
feita pela diretora da atenção à saúde, Bruna F. Biezus.
 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. Contudo a
Jéssica, informou que a Tania Lise está de férias e ela procedeu a apresentação; cumprimentou os
presentes e informou com base no boletim da SESA, conforme segue: o boletim da SESA foi
divulgado ontem (19/07/2022 – informou que é divulgado toda sexta feira) onde consta 14.983
(quatorze mil novecentos e oitenta e três) casos notificados, sendo 8.620 (oito mil seiscentos e vinte)
casos confirmados de dengue, nenhum óbito confirmado; falou sobre a realização do 4º LIRAa/2022,
que foi realizado na primeira semana do mês de julho/2022, com índice de infestação de 0,9% (zero
virgula nove por cento) que é considerado satisfatório (baixo) lembrou que no terceiro LIRAa realizado
o índice do município foi de 4,1% (quatro vírgula um por centos) o que é considerado alto risco;
depósitos predominantes foi D1 e D2 (lonas, baldes e pneus) em residências habitadas, solicitou o
auxílio dos conselheiros para reforçar junto as suas entidades os cuidados ao combate ao mosquito.
Deixamos os números de telefone para contato: informações e denúncias (46) 3524-2415, (46) 984049876 whats, através da ouvidoria municipal (46) 3524-0269. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges
Neto, agradeceu a apresentação feita pela Jéssica.
 Informe sobre a Mortalidade Infantil – O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, convidou a
Andrea Zorzo de Almeida, diretora do departamento de vigilância em saúde para proceder o informe.
Andrea Zorzo de Almeida cumprimentou os presentes inicialmente esclareceu que não foi possível
concluir a investigação dos óbitos, pois um dos óbitos comentados na reunião passada o prontuário
não veio completo e um outro óbito informou que acreditam que a criança não seja residente no
município; falou sobre os números referente ao ano de 2022 sobre os óbitos fetais, informou que até
o momento o total de óbitos são oito, da seguinte forma: no meses de janeiro e fevereiro/2022 um
óbito em cada mês, no mês março/2022 quatro óbitos, no mês de abril/2022 dois óbito, no mês de
maio/2022 nenhum óbito, no mês de junho/2022 nenhum óbito e no mês de julho/2022 (até o
momento) nenhum óbito registrado; falou sobre a causa dos óbitos; sobre os óbitos infantis, total de
seis óbitos, da seguinte forma: nos mês de janeiro/2022, nenhum óbito, mês de fevereiro/2022 dois
óbitos, mês de março/2022, nenhum óbito, no mês de abril/2022, dois óbitos, no mês de maio/2022
dois óbitos e no mês de junho/2022 nenhum óbito e no mês de julho/2022 (até o momento) nenhum
óbito. Andrea falou sobre o comitê da mortalidade, informou que foram investigados alguns óbitos
referente ao ano de 2021, da seguinte forma: óbitos infantis/2021 - 06 (seis) óbitos considerados
evitáveis, 05 (cinco) óbitos considerados não evitáveis e um óbito considerado inconclusivo; sobre os
óbitos fetais: 03 (três) óbitos considerados evitáveis, nenhum considerado não evitável e um óbito
considerados inconclusivo. Andrea Zorzo falou sobre o número de nascidos vivos e a taxa de
mortalidade infantil, falou que o número de nascidos vivos, total parcial (até o momento) no município
de 673 (seiscentos e setenta e três) nascimentos, mês de julho/2022 ainda sendo computado, com um
percentual parcial, no ano de 2022, de 8,91% (oito virgula noventa e um por cento), contudo esse
número somente poderá ser apurado de forma exata no final do corrente ano; também informou sobre
a taxa de mortalidade dos anos anteriores, conforme segue: ano de 2017 taxa de mortalidade 12,9%
(doze vírgula nove por cento), ano de 2018 taxa de mortalidade 13,9% (treze virgula nove por cento),
ano de 2019 taxa de mortalidade 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento), ano de 2020 taxa de
mortalidade 9,42% (nove virgula quarenta e dois por cento) e no ano de 2021 taxa de mortalidade
9,73% (nove virgula setenta e três por cento). Conselheira Aline Schmatz fez pergunta, contudo não
ficou audível (falou fora do microfone); Andrea Zorzo esclareceu que ainda não começaram a
investigar os óbitos do ano de 2022. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, agradeceu a
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apresentação/esclarecimentos feitos pela diretora do departamento de vigilância em saúde, Andrea
Zorzo de Almeida.
 Informe sobre a Comissão de fiscalização e auditoria dos serviços – O presidente do CMS/FB,
Ozorio Borges Neto, convidou a coordenadora da comissão de fiscalização e auditoria dos serviços de
saúde, Indianara R. M. Pontes para proceder a apresentação. Conselheira Indianara R. M. Pontes
cumprimentou os presentes e informou que a comissão de fiscalização realizou visitas no mês de
junho/2022 (após a reunião do mês anterior) e no início do mês de julho/2022, informou que foram
visitadas quatro unidades de saúde; falou sobre a visita realizada na ESF Padre Ulrico, parabenizou
a equipe da SMS pela reforma realizada na unidade (ficou ampla, arejada), informou que conversaram
com pacientes que estavam lá (e foram só elogios), falou que a comissão verificou que existem três
salas para atendimento de odontologia, contudo somente uma sala em efetivo atendimento, se a SMS
tem a intensão de efetivar o atendimento nas demais salas (com a contratação de mais odontólogos);
secretário municipal de saúde informou que tem a intenção de contratação de mais profissionais.
Conselheira Indianara R. M. Pontes prosseguiu a apresentação: falou que perceberam que a equipe
odontológica e a equipes de enfermagem (médica) não tem muita integração, expos sobre
composição da equipe e mais algumas percepções no decorrer da visita. Conselheira Indianara R. M.
Pontes informou que realizaram a visita no ESF Padre Ulrico e Luther King as conselheiras Indinara,
Paula, Edna e o conselheiro Leonir Dalazem; sobre a visita realizada na ESF Luther King informou
que a estrutura predial está em péssimo estado, informou que fizeram fotografias, contudo será
apresentado na próxima reunião, falou que o prédio apresenta rachaduras em todas as salas (lembrou
os presentes sobre os valores que foram aprovados anteriormente para reforma, que inclui o ESF
Luther King), informou que a unidade está sem médico desde o dia 01/07/2022, informou que a defesa
civil já esteve fazendo a vistoria na unidade, falou sobre o corrimão, informou sobre a composição da
equipe, falou sobre o programa acolher que funciona junto a ESF Luther King. Informou sobre a
unidade visitada de Ponte Nova do Cotegipe pelos conselheiros (as) Tania Mara, Paula Marques e
Leonir Dalazem, informou que foram acompanhados pela ACS Suzana, informou que a equipe que
realizou a visita falou que a unidade está um desleixo, falou que também foram feitas fotografias que
serão apresentadas na próxima reunião, informou a área de abrangência da unidade que atende
várias localidades do interior (sete unidades), informou várias situações: não tem corrimão, não tem
auxiliar de serviços gerais, não possui cortina, não tem atendimento odontológico (somente as
gestantes são atendidas no KM 20), fez mais algumas colocações. Conselheiro Leonir Dalazem falou
que o posto de saúde da comunidade de Ponte Nova do Cotegipe tem aparência de abandono, falou
que são aproximadamente duzentas famílias atendidas naquela unidade, informou que a população
está revoltada com a situação da unidade. Conselheira Indianara R. M. Pontes falou sobre a visita
realizada na ESF KM 20, falou que os mesmos conselheiros que foram na Ponte Nova foram até o
KM 20, encontraram uma unidade ótima, falou que foi informado que a equipe tem uma integração
exemplar (poderia ser passado para as demais equipes da rede municipal), informou que o esgoto da
odonto está vazando no compressor, não tem máquina de lavar roupa. Manoel Brezolin, secretário
municipal de saúde, fez alguns esclarecimentos: falou que são várias unidades que precisam passar
por reformas, dentre elas estão Ponte Nova e Rio Tuna (do interior) e ESF Jardim Itália e Luther King
(na área urbana); sobre a ESF Padre Ulrico estão avaliando a situação com relação as equipes ou o
aumento delas (médicos e odontólogos), mas sabem da importância de manter ao menos três
médicos e aumentar a equipe da odontologia. Conselheira Indianara R. M. Pontes perguntou sobre a
dificuldade encontrada para contratação de médicos. Manoel Brezolin falou que pensa que é pela falta
de profissional médico, mas que o valor do salário influencia, e observa que isso ocorre em outros
municípios (no Estado todo); esclareceu que foi concedido um abono salarial aos médicos (três mil
reais); falou que a ESF São Cristóvão permanece com médico meio período e a ESF Luther King não
tem médico, depois de suprir essas demandas irão ver a possibilidade de mais um médico para
atendimento na ESF Padre Ulrico. Manoel Brezolin voltou a esclarecer sobre as reformas, falou sobre
dificuldades encontradas entre elas a falta de recurso (para reforma de grande porte) e em especial a
falta de mão de obra, falou que o município tem equipes, de mão de obra, que estão finalizando
algumas obras, possivelmente depois de finalizadas essas obras, outras obras /reforma poderão ser
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iniciadas; as unidades de saúde a algum tempo passam por pequenos reparos, a única unidade que
foi reformada foi a ESF Padre Ulrico, falou que a SMS tem a pretensão de retomar essas reformas;
sobre a ESF Luther King precisam de pareceres técnicos (engenheiro, arquiteto) para melhor
avaliação. Conselheira Indianara R. M. Pontes sugeriu que as rachaduras nas ESF Luther King
poderiam estar ligadas as detonações (contenção das enchentes). Conselheiro Ivo dos Santos
concordou com a exposição feita pela conselheira Indianara, sobre as detonações, sobre o salário
pago aos médicos, concordou com o Manoel. Conselheira Paula Marques lembrou que falas fora do
microfone não são transcritas. Para finalizar, Manoel Brazolin falou que tinham a expectativa que não
haveria falta de profissional médico, contudo com a vinda da pandemia, ficou escasso, e acredita que
levará alguns anos para haver a normalização; reforçou que as reformas das unidades dependem de
avaliação/parecer técnico. Conselheira Indianar R. M. Pontes perguntou sobre a possibilidade da
realização de concurso. Manoel Brezolin informou que acredita que será realizado concurso no
município para todas as áreas. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, agradeceu a
conselheira Indianara R. M. Pontes pelas informações, ao secretário municipal de saúde, Manoel
Brezolin, pelos esclarecimentos e a comissão que realizou as visitas pela disponibilidade; conselheiro
Ozorio Borges Neto ponderou sobre a disponibilidade de carro pela SMS para essas visitas;
conselheira Indianara R. M. Pontes informou que o veículo é disponibilizado pela SMS, contudo
naquele momento a comissão optou por se deslocar por meios próprios. Conselheira Paula Marques
fez mais algumas considerações com relação a visita na unidade da localidade de Ponte Nova.
Conselheiro Ozorio Borges Neto, perguntou sobre o recurso que foi aprovado para reformas, como
está o andamento para disponibilização. Manoel Brezolin, secretário municipal de saúde, esclareceu
que com aquele valor não consegue fazer o que é necessário, contudo ainda demora para a liberação.
 Informe Comissão de Saúde da Mulher – Conselheiro, Ozorio Borges Neto, presidente do
CMS/FB, convidou a conselheira Aline Schmatz para proceder o informe. Conselheira Aline Schmatz
cumprimentou os presentes e esclareceu que faria o informe sobre o panorama das atividades
desenvolvidas pela comissão; falou que foi formada uma comissão mista composta por
representantes do conselho municipal dos direitos das mulheres, conselho municipal de saúde e
conselho municipal dos diretos da criança e adolescente, falou que foi realizada uma reunião dessa
comissão e depois reuniões hibridas (com os demais conselhos), informou que as denúncias foram
sendo recebidas via conselho da mulher, comentou que a defensoria pública do Estado do Paraná
todo tem quarenta denúncias de violência obstétrica e aqui em Francisco Beltrão tem mais de vinte
denúncias, mas o número ainda é pequeno perto da realidade (a Lei da violência obstétrica é nova, a
situação é nova), informou que foram feitas duas rodas de conversa com as mulheres denunciantes
para esclarecer a elas os cominhos adotados pela comissão, informou que foi conversado com o
promotor de justiça (na época o Dr Hugo) informou que caso fosse via promotoria cada uma das
denunciantes deveria procurar individual para promover ação judicial (civil e criminalmente) mas a
maioria das denunciantes tem medo (principalmente por serem usuárias do SUS) esse foi um
caminho, o outro caminho é uma ação coletiva via defensoria pública do município (quem não optar
pela ação coletiva pode fazer de forma individual); falou que foram iniciadas conversas junto a SMS
para pensar formas de modificar essa realidade, perceberam algumas necessidade: primeiro
capacitação dos profissionais da rede (APS) sobre o que é violência obstétrica (abordar durante as
consultas de pré-natal o assunto e também na consulta puerperal - para saber como foi o parto) pois
foi observado que a violência ocorre durante o trabalho de parto ou pós parto imediato, em ambiente
hospitalar e como esse profissional de referência fará a notificação da violência obstétrica, já haviam
pensado em fazer via vigilância sanitária (decreto do estado com essa recomendação), falou sobre a
ficha do SINAN, sobre a elaboração de uma ficha complementar a essa ficha do SINAN específica de
violência obstétrica que será encaminhada à vigilância sanitária que fará a investigação dos casos
(como é feita da mortalidade materno-infantil pelo comitê responsável), falou também que por
intermédio da SMS foi realizada reunião formada por uma comissão mais técnica (convidado
representes dos hospitais), informou que ficou marcada a próxima reunião para o início de
agosto/2022, que a primeira reunião tiveram muitas discussões; falou que para a próxima reunião já
tem alguns assuntos em pauta, mas sabem que o tema é complexo, discussão pela elaboração da
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ficha complementar do SINAN, também sobre o fluxo de atendimento a essas pacientes (porta de
entrada), informou que no final do mês de agosto/2022 terá um evento no qual será abordado
violência obstétrica, quando tiver mais informações sobre o evento trará ao conselho, informou que os
trabalhos da comissão estão sendo realizados, contudo será um trabalho longo, falou que o fato de
abordar o assunto e trazer ao conhecimento tem sido muito importante. Sem perguntas pela plenária.
O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, agradeceu os informes trazidos pela conselheira Aline
Schmatz, fez algumas ponderações sobre o tema; lembrou sobre o evento dia 22/07/2022 alusivo ao
feminicídio na praça central da cidade, falou que foi encaminhado o convite via aplicativo de celular.
 Informe sobre a Rede Municipal de Saúde – Conselheiro Ozorio Borges Neto, presidente do
CMS/FB, convidou o Secretário Municipal de Saúde, Manoel Brezolin, para proceder o informe.
Manoel Brezolin, sugeriu para a conselheira Vanilde Evangelista Banfe fazer suas colocações pois
seria sobre a rede municipal de saúde. Conselheira Vanilde Evangelista Banfe falou inicialmente sobre
o Hospital CEONC, pontuou algumas dificuldades: sobre alguns exames que são realizados em
Cascavel, que pessoas acamadas tem que se deslocar até lá para a realização desses exames e
alguns outros exames tem o preparo anterior que se torna difícil, falou que muitos desses exames são
disponibilidades pelo município não vê a necessidade de ir a Cascavel; outra situação pontuada pela
conselheira foi sobre o evento realizado do “Selo Ouro” para as unidade de saúde (que não é de
agora, já faz um tempo) que soube que as unidade com melhor desempenho ganhariam um
automóvel, se teria como informar sobre o recebimento desses automóveis ou a verba para aquisição
(falou que essa demanda foi solicitada pelos trabalhadores). O secretário municipal de saúde,
esclareceu quente ao CEONC, que a maior dificuldade é com relação ao exame de tomografia, falou
que a lei diz que o CEONC deve fornecer e é fornecido em Cascavel (ai tem a dificuldade do
deslocamento) se o município realizar o exame terá que pagar separado, faz algum tempo que isso
vem sendo tratado junto ao consórcio (ARSS), resolve de todos os municípios da região, o prestador
diz que tem plano de trazer o exame pra Francisco Beltrão, contudo pelo valor de tabela SUS não
consegue, estão em tratativas para tentar solucionar, ainda esclareceu que independe do exame ser
feito em Cascavel ou aqui, somente vai para Cascavel realizar o tratamento o que não é feito no
CEONC de Beltrão, questões técnicas e sobre o “Selo Ouro” falou que era um programa do governo
do Estado para melhorar o desempenho das unidades de saúde, contudo nunca foi recebido
automóvel, falou que o programa do formato que era, não existe mais, falou que nunca veio verba
para aquisição de automóveis vinculado ao Selo Ouro, expôs a situação de colocar um automóvel em
cada unidade (as dificuldades) que a situação precisa ser bem avaliada, p.ex., como falado
anteriormente sobre a falta de médico, muitas vezes não adiantaria ter o automóvel se não tem o
médico para fazer a visita; falou sobre a situação da Covid-19 e da Dengue que no momento não tem
causado grandes mudanças nas rotinas, falou que teve um pequeno surto de doenças respiratórias,
mas que também já diminuiu. O presidente do CMS/FB, Ozorio Borges Neto, agradeceu as
informações trazidas pelo secretário municipal de saúde, Manoel Brezolin.
 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.
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