
Ata da Reunião Plenária Ordinária Nº 301 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas – CMS,
realizada na data de 13 de abril de 2022 às 19h45, no Auditório do Paço Municipal, com a participação
dos seguintes Membros: no Segmento Gestores Srs. (as). Moacir Paludetto Junior – Titular – SEMUS e
Elizabeth Fernandes Penha – Titular – SEMUS; Segmento de Prestadores Sra. Caren Juliane Tolovi
Ribeiro  –  Suplente  –  HONPAR e  Heloísa  Toledo  Volpato  –  Titular  –  Irmandade  da  Santa  Casa;
Segmento de Trabalhadores, Srs. (as). Eucir Antônio Zanatta – Titular – SINDSAÚDE; Sérgio Donizete
Azevedo – Titular – SISPAMAS, Rosa Cristina Molinari Galuch – Suplente- SISPAMAS e  Alecsandro
de Andrade Cavalcante – Titular – SIMEPAR; no Segmento de Usuários os Srs. (as) Roseli Martauro
Marinho – Titular – APDA, Marcos Antonio de Oliveira – Titular – Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Durvalino de Almeida Filho – Suplente – Pastoral da Criança, Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus – Titular
– Ent. Religiosa ILÉ ÀSE TI TÓBI ÌYÁ ÀFIN ÒSÙN ALÁKÉTU; Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva –
Suplente – AIABA e como Observador Sr.  Gerson Pizzo – Membro da APDA.  Após verificação da
obtenção de quórum, o Presidente de Mesa Zanatta inicia a reunião, ensejando boa noite a todos (as),
cita sobre os comunicados de ausência dos Sras. Maria Madalena Carneiro; Márcia Cristina Krempel e
Gisele Dias Picolo, e diz que quanto ao Sr. Antonio Magro não sabe se comparecerá, mas que teria
uma questão em relação a substituição de membros do Conselho e faz referência a Pauta. Pede para
que observem que o 1º Ponto de Pauta seria a aprovação da Ata de Nº 300 e que foi acrescido a 1ª
Ata  de  Reunião  Extraordinária  do  ano,  com  Pauta  Única  referente  ao  Plano  de  Aplicação  a
Terceirização do Pronto Atendimento Alberto Esper Kallas 24hrs / HUMANIZA, ano de 2022; sujeitando
então para aprovação a Ata de Nº 300, realizada em 09 de março de 2022, questionando se há alguma
colocação por parte dos Conselheiros (as), e não havendo a mesma foi considerada aprovada por
unanimidade, faz referência também a Ata da 1ª  Reunião Extraordinária de 2022, e indaga se há
alguma questão quanto a Ata,  pois  foi  encaminhada no dia anterior,  e  não havendo a mesma foi
aprovada  por  unanimidade.  O  Presidente  Zanatta  menciona  que  tentará  agilizar  a  questão  dos
informes, e como todos receberão antecipadamente fará um breve relato mencionando apenas o tema,
que gostaria que se alguém tivesse alguma colocação que faça já interpelando a fala, e aborda que
será adotado como medida rotineira que os informes estão começando por ofícios recebidos,  que
começará pelos encaminhados, pois tem alguns recebidos que são resultados dos encaminhamentos .
Cita sobre o 2º Ponto de Pauta – Ofícios Encaminhados –  Nº 31/2022 – Sérgio Onofre da Silva –
Solicitação  da  sessão  de  um  veículo  de  passeio  ao  CMS,  para  os  desenvolvimentos  de  suas
atividades;  Nº32/2022  – 19ª Seção Judiciária – Sra.  Raphaella – Juíza de Direito de Comarca da
Entrância Final – Cópia do Ofício nº09/2022 encaminhado à CONSEG, referente ao Novo Centro de
Detenção  Provisório  de  Arapongas  –  Solicitação  de  providências  possíveis  por  parte  do  Poder
Judiciário; e sobre esse assunto informa que foi feito encaminhamento ao Conselho de Segurança
Pública, ao Conselho da Comunidade, assim como ao Sr. Sérgio Onofre, pelo Ofício  Nº36/2022 –
Cópia  do  Ofício  nº09/2022  encaminhado  à  CONSEG,  referente  ao  Novo  Centro  de  Detenção
Provisório  de  Arapongas  –  Solicitação  de  providências  possíveis  por  parte  do  Poder  Executivo
Municipal; no qual todos tratam do mesmo tema, e que teve a oportunidade de atuar junto a Secretaria
de Obras do Município, em que foi feito uma reunião com o Sr. Jair Milani, conforme Ofício  Nº40/2022
Cópia  do  Ofício  nº09/2022  encaminhado  à  CONSEG,  referente  ao  Novo  Centro  de  Detenção
Provisório  de  Arapongas  –  Sugestão  de  adequações  ao  Projeto  Arquitetônico,  e  realização  da
devolutiva da Cópia do Projeto do CDP,  conforme deliberado em Plenária  Nº 299;  informa que o
Prefeito assimilou positivamente a indicação do Conselho quanto a reforma, e solicitou que não fosse
dado providências de imediato para que não corrêssemos riscos de  parar os andamentos, havendo a
questão do Projeto, se não precisaria de readequação do Projeto, ficando a obra estagnada, e que o
mesmo se comprometeu que ao final da Obra entregue o Mini Presídio, o Município agilizará para que
seja realizado a correção e adequação, ampliando aquela área, e diz que foi feito a sugestão de utilizar
a área que já estará coberta, definida como Pátio Coberto, então fazendo apenas a questão de pouca
alvenaria, cerâmica, de acesso à água e esgotamento de água sanitária, colocando o consultório e que
essa indicação foi oportuna, que foi conversado diretamente com o Sec. de Obras, Sr. Jair Milani, o
Arquiteto Sr. Israel Biazon e o Engenheiro Ricardo Koike, os quais se comprometeram quando a obra
estiver finalizando deixar o ponto de espera para áreas de água e esgoto. O Presidente Zanatta segue
fazendo  referência  ao  Ofício  Nº34/2022 –  Conselho  de  Inspeção  Sanitária  –  Substituição  do
representante  do  CMS do Sr.  Eucir  Antônio  Zanatta  para  Sérgio  Donizete  Azevedo;  Nº35/2022 –
SISPAMAS – Encaminhamento para ciência de cópia do Ofício nº34/2022, referente a substituição dos
Conselheiros no Conselho de Inspeção Sanitária;  Nº37/2022 – Secretaria-Executiva – Solicitação de
elaboração de Decreto para Designar a substituição da ordem de representação da Entidade ONG
Olho  D’ ÁGUA,  passando  para  Maria  Madalena  Carneiro  –  Titular  e  Antonio  Martins  dos  Santos
Suplente; Nº37/2022 – SAMU – Solicitação de informações do número de frequência de atendimentos
ao Transporte da População Carcerária, tema abordado na Plenária Nº286; e sobre esse assunto diz
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que é um fato significativo para que possam fazer a coerção dos administradores do Município no
sentido  de  vigorar  que  é  imprescindível  que  haja  consultório  médico  e  também  o  consultório
odontológico, evitando que o SAMU se envolva no transporte que não é de sua competência, o qual
está acontecendo recentemente, e que acredita que com um Novo Centro de Detenção haverá um
maior  aporte de recursos humanos,  o qual  o  anterior  haviam apenas três pessoas,  que a própria
Secretaria de Segurança Pública do Estado não conseguia fazer com que os agentes penitenciários
sejam  responsáveis  pelo  transporte  de  pacientes  detentos,  quando  necessário  da  atenção
minimamente  da  urgência.  Cita  o  Ofício Nº38/2022 –  Sérgio  Onofre  da  Silva  –  Solicitação  de
possibilidade de aumento do teto financeiro do Conselho Municipal de Saúde, devido ao implemento
de ações e despesas atualmente realizadas, assim como para despesas junto as Pré Conferências e a
XIII Conferência Municipal de Saúde 2023; Nº41/2022 – Luiz Carlos Garanhani – Encaminhamento de
cópia do Ofício Nº38/2022 – referente ao aumento do Orçamento Anual deste CMS; e sobre esse
assunto comenta que o orçamento atual está em torno de R$20 mil reais anuais, estando em vigor
desde 2004, e que está solicitando para seja aumentado e que entende que faculta ter esse aumento
pelas Pré – Conferências que serão realizadas ainda nesse ano, e que então a despesa sairia em
rubrica no nome do Conselho Municipal de Saúde. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda questiona se o Ofício
citado refere-se aquela atualização que era no valor de R$ 5 mil reais, o qual foi para Plenária para
aumentar para R$20 mil  reais para custear despesas, ao que o Presidente Zanatta afirma que na
legislação fala de até R$20 mil, e que então está sendo solicitado que seja aumentado para R$30 mil
ou R$40 mil, e a Conselheira Ìyálòrísá Joilda continua mencionando que em Plenária dessa Gestão,
que era informado  repasse de R$5 mil e pleiteado que fosse para R$20mil para custear despesas
necessárias, e agora como resposta que foi descoberto que na legislação fala até R$20 mil e que
então estão solicitando o aumento desse implemento. Ato contínuo, o Presidente Zanatta faz referência
aos Ofícios Recebidos, sendo: Nº04/2022 – ONG Olho D’ÁGUA – Indicação dos (as) Srs (as). Maria
Madalena Carneiro – Titular e Antonio Martins dos Santos – Suplente, como representantes no CMS, e
documentos solicitados pelo Ofício nº18/2022;  Nº03/2022  – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Arapongas – Indicação do Sr. Marcos – Titular – representando o CMS, e documentos solicitados pelo
Ofício nº26/2022; Nº265/2022 – COREN – Indicação da Sra. Gisele Dias Picolo como representante no
CMS, em resposta ao Ofício  nº15/2022;  Nº79/2022 –  SISPAMAS – Indicação dos  Srs  (a).  Sérgio
Donizete de Azevedo - Titular e Rosana Cristina Molinari Galuch – Suplente, como representantes no
CMS, e documentos solicitados pelo Ofício nº16/2022; e sobre esse assunto o Presidente apresenta a
Sra. Rosana, a qual atua na Vigilância Sanitária do Município há cerca de 30 anos, ensejando as boas
vindas a mesma,  e orientando esta que sempre que possível  para  participar  das  reuniões  que a
mesma estivesse presente, com direito a voz, e quando o Sr. Sérgio não pudesse comparecer, que a
mesma  comparecesse.  Cita  o  Ofício Nº1803/2022 –  Irmandade  da  Santa  Casa  de  Arapongas  –
Indicação das Sras. Heloisa Toledo Volpato – Titular e Antônia de Fátima Francisco – Suplente, como
representantes no CMS, e documentos solicitados pelo Ofício  nº13/2022. Consta a informação de
indisponibilidade de horário  da  Titular  para  participação da Comissão de Finanças;  Nº121/2022 –
Secretaria Municipal de Saúde – Indicação dos Srs. (as) Moacir Paludetto Junior – Titular e Sandra
Onofre da Silva Cita – Suplente;  Elizabeth Fernandes Penha – Titular  e Geisiane Karine Sorce –
Suplente, como representantes no CMS e documentos solicitados pelo Ofício 11/2022; comunicando
que a Sra. Geisiane está em licença maternidade; cita também do recebimento da Ficha Cadastral da
AIABA – Indicação do Sr. Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva – Suplente, como representante no CMS e
documentos solicitados pelo Ofício nº27/2022;  Ficha Cadastral da Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn
Alákétu – Indicação da Sra. Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus – Titular, como representante no CMS e
documentos solicitados pelo Ofício nº25/2022;  Ficha Cadastral da HONPAR – Indicação das Sras.
Marcia Cristina Krempel – Titular e Caren Juliane Tolori Ribeiro – Suplente, como representante no
CMS; e o Presidente Zanatta informa aos Conselheiros (as)  que houve um implemento na Pauta,
pedindo para que estes se atentassem, pois foi após o envio o recebimento dos documentos, sendo o
Comunicado da Entidade UAMMA em resposta ao Ofício nº28/2022 – Documentos para atualização
cadastral;  Comunicado Pastoral da Criança em resposta ao Ofício nº29/2022 – Documentos para
atualização cadastral; Ficha Cadastral e documentos solicitados da Pastoral da Saúde, em resposta
ao Ofício Nº22/2022; Ofício  Nº009/2022 – HUMANIZA – Entrega de Relatório Assistencial Mensal –
Janeiro  de  2022;  e  sobre  esse  assunto  menciona  que  esse  material  está  a  disposição  dos
Conselheiros  (as)  que  tenham  interesse  para  avaliá-lo  e  analisá-lo,  assim  como  será  entregue
inicialmente para a Comissão de Finanças que está aguardando que a Comissão de Fiscalização
desenvolva o trabalho junto a Santa Casa, para que então a COMTEFIS também possa posteriormente
ir a Santa Casa, primeiramente sobre o Convênio – Termo de Fomento Nº01/2021 – Área Materno
Infantil, e que enquanto isso a COMFIN se adiantará com a Terceirização do 24 Alberto Esper Kallas –
Humaniza,  sobre  a  questão  financeira.  O Presidente  Zanatta  segue a  Pauta  anunciando o  Ofício
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Nº1816/2022 – Irmandade Santa Casa de Arapongas – Entrega da avaliação do POA /Janeiro e
Fevereiro 2022; e diz que inclusive a Conselheira Ìyálòrísá Joilda foi convidada a participar, pois a
Conselheira indicada Sra. Roseli não pode estar presente por questões familiares, e informa que o
Conselheiro  Marcos  do Sindicato  Rural  estava  realizando  a  entrega  da Ata  da  Comissão  de
Avaliação  da Santa Casa – HOSPSUS, do qual também foi convidado a participar, e que acredita
que  seja  salutar  que  sempre  quando  a  Conselheira  Roseli  tiver  alguma  dificuldade,  sem
constrangimento possa ser levado outro Conselheiro(a), e enfatiza que a indicação formal é da
Roseli. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda pergunta se essa participação é no Segmento de Usuários,
e se o Conselheiro Marcos estava representando como Usuários, ao que o Presidente Zanatta diz
que sim, e que houve o questionamento quanto a isso, que o Conselho deveria participar ou receber
mais informações acerca da CIB – Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, e que esse assunto foi
discutido no passado ainda quando o Conselheiro Sérgio era Presidente, que também na questão da
Contratualização observa que no Segmento de Avaliação do POA -  Plano Operativo Anual a Comissão
solicita que o Controle Social tenha como representante um Usuário, mas que não tem no Segmento
de Trabalhadores, que tem os Segmentos: Gestor Municipal e Estadual, bem como Prestador, e que
então que possa ser feito a indicação para o Estado que nessa condição que seja formalizado ao
menos um representante de Trabalhador, não sendo uma Pauta para a reunião atual. O Conselheiro
Sérgio expõe que quando foi Presidente encaminhou um ofício para a 16ª Regional, sendo então a
Dirª. Sra. Clara, para que o Conselho participasse da CIB e obteve como resposta que poderia, mas
apenas com direito a voz. O Presidente Zanatta diz que resgatará como pauta de agenda conjunta das
Reuniões da CIB,  fazendo a leitura portanto do último Ofício  Recebido  Nº1817/2022  – Irmandade
Santa Casa de Arapongas – Prestação de Contas junto ao Convênio 871237/2018 – Aquisição de
equipamentos: Arco cirúrgico e Máquina Unitarizadora de Medicamentos; e sobre esse documento
agradece a comunicação ao Conselho, e que acredita que seja importante, voltando a falar o que foi
mencionado na Reunião Plenária Nº295, na qual  foi  recebido um comunicado da HONPAR e não
havendo recebimentos destes frequentemente, ressaltando também da sua importância. O Presidente
Zanatta informa que esses seriam os Ofícios do Conselho, e questiona se há alguma outra questão de
interesse dos Conselheiro. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que fez uma solicitação de inclusão na
Pauta, ao que o Presidente expõe que está no Item 6 – Veículo ou despesas para apoio dos membros
das Comissões Permanentes e Especiais para o desenvolvimento das atividades; e reportando-se para
a Conselheira  diz  que pedirá  para que caso não consiga transformar em uma Pauta na presente
reunião, que fosse aguardado, mencionando que já foi realizado um Ofício  Nº 31/2022  ao Prefeito
Municipal solicitando a sessão de um veículo, ao que a Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que fala para
agilizar nos trabalhos da Comissão, que há muitas demandas para serem vistas pela Comissão e que
uma vez que esta foi constituída é necessário que seja analisado pela Comissão, passe por esta, para
trazer parecer para a Plenária, que estar na reunião uma vez por mês é uma coisa, que ter uma
extraordinária outra, mas um trabalho dentro de Comissão ocorre desdobramentos de trabalhos, e que
isso requer despesas, fala que esse papel de Conselheiro voluntário já tem uma grande representação,
que não podem ficar com essas despesas, desdobramentos de trabalho que são necessários serem
realizados pelo Conselho. Diante o exposto, o Presidente Zanatta pergunta se pode ficar dessa forma,
pois estão aguardando primeiramente a resposta da Administração do Município para sessão de um
veículo  para  o  Conselho,  e  a  Conselheira  Ìyálòrísá  Joilda  afirma  que  a  Comissão  retomará  as
atividades após o retorno do Prefeito em relação ao veículo. O Presidente Zanatta segue citando o
Item 3  de Pauta -  Decretos Nº164/22 – Designação dos (as) Sr (as). Maria Madalena Carneiro –
Titular e Antonio Martins dos Santos – Suplente – ONG Olho D’Água e Nº190/22 – Designação da Sra.
Rosana Cristina Galuch – Suplente – SISPAMAS; cita o Item 4 - Pedido de Desligamento do Conselho
Municipal de Saúde – Sras. Leonilce Ferreira Navarro - Suplente e Aline Tassiara Marquês da Cunha -
Suplente ; informa que a representante da ANFIBRO, Sra Leonice por questões pessoais, familiares
fez a solicitação de desligamento de sua Entidade, sendo esta Suplente do Conselheiro Marcos do
Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais,  e  explana  que  verificará  se  tem alguma Entidade  que  possa
substituir para Suplente, e não havendo ninguém, será até utilizado a metodologia já aplicada pelo
CMS até a próxima Conferência, a qual haverá o ganho de cadeira de suplente pelo próprio Sindicato,
possibilitando fazer a indicação, indaga se o Plenário concorda, e não havendo imposição o Presidente
afirma que será feito dessa forma, sendo um padrão já estabelecido. Faz referência ao pedido de
desligamento da Sra. Aline Tassiara, representante do Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães, e que
sobre  esse  assunto  tem  algo  a  discutir  com  o  Conselheiro  Antonio  Magro  pois  o  mesmo  tem
dificuldades, o qual sua Entidade está em uma das Comissões, e que acredita que precisará ser feito a
substituição da cadeira por parte da Entidade do Conselheiro Antonio. O Presidente Zanatta informa
sobre o Item 5 – E-mails -  Ofício Circular 01/2022 – 16ª Regional de Saúde do Estado do PR  –
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Oficina para apoio ao processo de construção do RAG, em 18/03/2022;  UCI SESA Nº239/2022 –
Cópia da Resolução nº239/2022 – Repasse do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais
de  Saúde  –  Incentivo  financeiro  para  aquisição  de  equipamentos  Atenção  Primária;  Secretaria
Municipal de Saúde - Apuração de Metas referente a 2021; e sobre essa questão informa que tem a
Diretriz  13 – Fortalecimento do Controle  Social  e  Ouvidoria no SUS,  e que a única Entidade que
respondeu foi a representada pela Conselheira Ìyálòrísá Joilda, e que tem uma discussão para realizar
com a mesma sobre a aferição de valores, e em tela apresenta aos Conselheiros o instrumento de
Avaliação de Metas, menciona que sobre o Item  12.1.3 -  Apoiar a realização e participação do
Conselho de Saúde, das capacitações e oficinas ofertadas, a Conselheira Ìyálòrísá Joilda colocou um
valor inferior a 100%, e a mesma diz que a resposta é por parte dos Gestores, e não por parte do
Conselho, que a resposta que a mesma colocou foi se houve algum tipo de apoio em casos de oficina,
de capacitações para os Conselheiros e o Presidente Zanatta diz que sim, que houveram 03 oficinas, e
a Conselheira informa que tiveram apenas da SIOPS, com a sua participação e da Conselheira Alzira,
e outra, afirmando que foram 02 oficinas, ao que o Presidente orienta que foi colocado 100% pela
oportunidade por parte do Conselho de participação em todas as que houveram, e que não tiveram
mais, se caso tivesse tido 05 e tivessem participado em 02, 40 ou 50%; cita o Item 13.1.4 - Deliberar,
fiscalizar, analisar e aprovar os instrumentos de gestão municipal do Sus, e diz que foi avaliado
como 100%, porque todos os instrumentos passaram pelo Conselho sendo o Plano, Programação,
DigiSus e RAG, e que apenas não tem o RAG atual, pois será contemplado, e que em 2021 se fosse
passar  estariam  avaliando  2020,  como  RAG,  e  os  03  quadrimestrais  de  2021  que  também
acompanharam. A Conselheira Ìyálòrísá diz que o seu posicionamento na resposta, e que o retorno da
Ile ÀSE, é por conta de ter acesso aos documentos para avaliação,  que tem sido uma luta muito
grande para fazer com que isso aconteça, e que não tem acontecido, frisa que aconteceu algumas
coisas  por  conta  do  GEPATRIA -  Grupo  Especializado  na  Proteção  do  Patrimônio  Público  e  no
Combate à Improbidade Administrativa , que precisou do Ministério Público acionar o Município e que
só  assim  conseguirem  desenvolver  um  trabalho,  mas  que  fora  do  GEPATRIA não  conseguiram
desenvolver nenhuma outra atividade, que vem solicitando isso há muito tempo,  que é bom para estes
mesmos que tenham as documentações para realizar a análise e dar um parecer, enquanto Comissão.
O Conselheiro Alecsandro diz que entende que está tudo obrigatoriamente no Portal da Transparência
e que inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas acompanham, que tudo é lançado em
tempo real  no Portal,  sendo o  entendimento deste.  O Presidente  Zanatta  diz  que particularmente
implementou e acompanhou tudo, que a Mesa tem dado as diretivas junto as Comissões e que o
desenvolvimento  das  ações  da  Comissão  não  visualiza  da  mesma  forma  exata  como  o  que  a
Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz, que já estava com indicativos de lançar mão das Comissões para
novas ações e que o que tiveram pelo GEPATRIA, foi mais um peso de incentivo, mas que não é em
função deste que estão desenvolvendo, mas que é em função da sua Gestão,  do que fizeram. A
Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que houve sim um trabalho dessa Gestão para constituir as Comissões
e que está falando da COMFIN. O Conselheiro Alecsandro diz que a Comissão a qual faz parte não fez
por  inércia  destes,  porque  não  conseguiram se  organizar  em questão  de  horário,  que  a  própria
Conselheira Heloísa recentemente pediu para sair da Comissão por não conseguir ajustar horário e
mais  pessoas  pediram também como a  Sra.  Aline  que  pediu  para  Sair  do  Conselho,  que  estão
começando a se reorganizarem, verificando até o modelo da Comissão da qual a Conselheira Ìyálòrísá
Joilda faz parte para tentar organizar a COMTEFIS, mas que o GEPATRIA foi um indicativo para a
Comissão de Finanças fazer um trabalho, e que foi pronto, que não há como dizer que não pode ser
trabalhado, ou fiscalizado algo que está oficialmente publicado ou ainda declarar desconhecimento de
algo que está público no Portal da Transparência. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que dentro do
Regimento Interno do Conselho fala claramente que a Comissão precisa ter acesso aos documentos,
mas  acesso  aos  documentos  para  desenvolvimento  dos  trabalhos,  que  já  acessou  o  Portal  da
Transparência, mas que estão falando daquilo que foi executado, que estão falando da Comissão de
Finanças de dinheiro, como se deu o investimento desse dinheiro em Saúde, que estão falando de
contratos, que é isso que está apontando, que se querem que a mesma responda 100% sem ter tido
acesso dentro do tempo que era para ter tido. O Conselheiro Alecsandro menciona reportando-se para
o Vice – Presidente Moacir, para que o mesmo o corrija caso esteja errado, mas que dentro do Portal
consta os contratos, termos, as minutas e as licitações, e a Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que como
exemplo o contrato da HUMANIZA não passou pela COMFIN, que está na COMFIN depois de ter tido
a Plenária Extraordinária,  que estão falando agora na renovação de contrato,  mas que a primeira
documentação nunca receberam, que a COMFIN nunca recebeu, salientando que não tenha chegado
em sua pessoa e que está querendo colocar é que se foi constituída a Comissão então precisa existir
um trabalho, que para sua pessoa seria muito mais fácil retira-se da Comissão e não ficar batendo de
frente, que está apenas tentando dizer do problema que terão futuramente. A Conselheira Ìyálòrísá
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Joilda segue a sua fala enfatizando que então que acabem com a Comissão, que é simples e que fica
mais fácil, que está preocupada em preservar a própria Gestão Municipal, que precisam ter acesso
dentro de tempo hábil, ou seja, que precisam chegar em uma Plenária já com as informações, que na
data atual o Secretário de Saúde apresentará a RAG, e que sabe que a RAG foi enviada, mas que
essa impossibilidade da restruturação da COMFIN, não conseguiram fazer o trabalho que era para ser
feito para esta Plenária, mas que precisam se estruturar para quando chegar em Plenária, dizer que a
COMFIN analisou, deu um parecer, que o que não pode é dar 100% em algo que não está vendo, e
ressalta  novamente  para  que  se  acabe  com as  Comissões,  que  é  mais  fácil  do  que  ficarem se
debatendo. O Secretário de Saúde e Vice-Presidente Moacir, explana que sempre que as Comissões
constituídas por Conselheiros Membros, uma vez que passaram todos os Instrumentos de Gestão,
citando como exemplo a HUMANIZA, o Contrato, a Apresentação de Trabalho, e o Estudo realizado
pela  Universidade  Estadual  de  Londrina  que  estimou  os  valores  que  seriam  pagos,  o  Plano  de
Trabalho que foi aprovado antes de ter assinado o Contrato de Gestão, sendo anterior quando foi
firmado  o  Contrato,  e  que  subentende-se  que  todos  os  Membros  Conselheiros  participaram  e
consequentemente a COMFIN ou qualquer outra Comissão está contemplada, que a mesma coisa é a
questão dos relatórios, o qual foi ponderado e que os relatórios foram entregues para o Conselho, que
se a COMFIN está com dificuldade de se estruturar não conseguiram fazer o resgate no momento,
porém não falar que o relatório não passou pela COMFIN. Segue expondo que a Comissão tem que
chegar no Conselho e verificar o que tem de disponibilidade, mas que se há dificuldades de acesso no
Portal da Transparência para checar os Prestadores, os Contratos então será feito uma capacitação,
uma nova reunião com a Secretaria de Finanças para que novamente se apropriem para estarem
buscando  essas  informações  no  Portal  da  Transparência,  assim  como  os  dados  que  estão  no
Ministério  da Saúde desde a Atenção Básica,  a  Média  Complexidade e o  resumo que é feito  no
Relatório Quadrimestral, tem tudo no Portal da Transparência e frisa novamente que se há dificuldade
da Comissão em ter facilidade de acesso no Portal da Transparência acredita que valeria a pena fazer,
não apenas para a COMFIN, mas para quem tiver interesse, qualquer Conselheiro, que faz parte das
Metas a Capacitação dos Conselheiros, e que é preciso trazer a cada vez mais se apropriem dessas
informações,  que cabe ao Conselho fazer essa ponte,  e  que as dificuldades de trabalho de cada
Comissão tem que ser reportado para discussão, para verificar o que pode ser feito, que concorda que
são posição enquanto Membro do Conselho, que talvez precisa ser feito esse resgate, como fazer a
Comissão  andar,  e  que talvez  a  dificuldade e  a  crítica  esteja  nesse primeiro  passo,  e  que se  a
Comissão estivesse andado essas questões teriam sido sanadas, e essa angústia como está havendo
como se não estivesse tendo o acesso. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda salienta que para sua pessoa
tem sido frustrante e desgastante, porque gosta de fazer o trabalho onde visualiza o resultado, e que
não está vendo, diz para que fique registrado em Ata, que se for para ficar passando a impressão que
não está achando que existe transparência que é melhor retirar-se da Comissão, que acha que fica
mais tranquilo para todo mundo, aí os outros talvez consigam entrar em um entendimento e diz que fez
Contabilidade, que busca fazer um trabalho, não ficar pegando do Portal da Transparência e juntando
um  quebra-cabeça,  que  muito  pelo  contrário  sempre  apoiou  muito  a  atual  Gestão  do  CMS.  O
Secretário de Saúde Moacir orienta que os relatórios também estão no Portal, ao que a Conselheira
Ìyálòrísá Joilda afirma que teve dificuldades, porque os relatórios só chegavam depois que passavam
pelo Conselho, e a frustração é de não conseguir dar um parecer dentro das Reuniões Ordinárias e
que além dessa dificuldade das chegadas dos documentos que eram frustrantes, que cansa e que não
porque querem pegar  nada,  é  porque quer  fazer um trabalho e trazer  para Plenária  que fizeram,
mostrar um trabalho apresentando o Parecer e que conversar com quem quer que seja dentro do Setor
na parte técnica é tranquilo, que seria muito mais fácil e que acredita que teria funcionado direito, mas
que acha que não é  isso  que está  acontecendo,  que não quer  deixar  na  presente  reunião  essa
impressão de que não exista transparência, ressaltando que só queria fazer um trabalho, que fará de
forma regular um ofício, e deixa a COMFIN a disposição para quem consiga fazer um trabalho dessa
forma,  dizendo que  não  consegue,  pede  para  imaginarem a  mesma a  frente  de  um computador
pegando informações no Portal da Transparência,  que então passará o mês inteiro. A Conselheira
Ìyálòrísá Joilda reportando -se para o Presidente Zanatta diz que inclusive o Sr. Garanhani falou em
reunião,  que as  informações vem bimestralmente,  e  que conversaram inclusive  da RAG,  também
porque fez a formação do SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamento Públicos em Saúde e
cita novamente que as informações são alimentadas bimestralmente, que era fácil, que era apenas
receber com 10 dias de antecedência e reuniam-se, que se houvesse dúvida conversaria para ir dando
um parecer e que chegasse em uma reunião constaria, mas que não aconteceu hoje, criando esse
conflito  e  que não trará  uma demanda dessa para  sua pessoa ficar  no  Portal  da  Transparência,
informando  novamente  que  já  fez  contabilidade,  e  que  era  muito  mais  simples  colocando  como
exemplo a HUMANIZA encaminhar o seu relatório. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda reportando-se para o
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Secretário Moacir diz que assim como o mesmo que apresenta na Câmara de Vereadores que seja
mandado também para COMFIN, que analisam e fazem o desdobramento que tiver que ser feito, e que
darão um parecer, e não havendo condições técnicas solicitarão na reunião com que é a pessoa mais
técnica, mas que fecha o processo, e ressalta novamente que não consegue dar um parecer em algo
que não está vendo, e que acha que tenham dificuldades nesse sentido, e que sempre colocou-se a
disposição, e que é frustrante para sua pessoa, porque sempre colocou-se a disposição, e que parecer
que não está acreditando na Gestão Municipal, nos valores, e que não é isso que é um processo de
trabalho. Com a retomada de Pauta o Presidente Zanatta diz que eram esses 03 principais pontos de
discussão, e cita o Item 13.1.5  da Avaliação de Metas - Participar do processo de Prestação de
Contas,  Quadrimestralmente  e  Anualmente  junto  ao  Legislativo,  conforme  determina  a  Lei
Nº141/2012, e diz que não é feito junto ao Legislativo e que estão verificando essa questão legal,
porque o Secretário Moacir  faz em ambos os lugares e ser for necessário que o Conselho esteja
presente  no  Legislativo,  ou  será  elencado  uma  pessoa,  ou  de  qualquer  forma  o  Secretário  já
demostrou interesse que seja apresentado em Plenária, em especial no Conselho mesmo que seja
apresentado no Legislativo,  com a possibilidade de criar  as discussões em reunião.  O Presidente
Zanatta  informa  sobre  o 3º  Ponto  de  Pauta –  Revisão  do  Regimento  Interno  e  Lei  Municipal
3.106/2004 (COMETI); e expõe que há necessidade de ser revisado o Regimento Interno e da Lei
Municipal Nº3.106/2004 no que tange ao Fundo Municipal, e que verificará junto a Comissão de Ética,
juntamente com mais dois representantes sendo um de cada Comissão, COMTEFIS e COMFIN, e que
quanto a Lei 3.106/2004 é a que constituiu o Conselho e o Fundo, e que colocará ela sobre a avaliação
também  do  Conselho  e  verificar  se  há  necessidade  de  fazer  alguma  sugestão,  alteração  ou
atualização. Faz referência sobre o 4º Ponto de Pauta – Recomposição das Comissões COMFIN e
COMTEFIS; informa que foi realizado uma reunião conjunta da Comissão de Finanças e Comissão de
Fiscalização, que não há condições de trazer as informações na ocasião pela execução da Memória da
reunião, e que em parte entra o que foi colocado em discussão da Conselheira Ìyálòrísá Joilda que é a
necessidade de recompor a COMTEFIS tem um Membro Usuário para ser recomposto e a COMFIN
está com a ausência de um Membro no Segmento de Prestador, e oportuniza que quem tiver interesse
pode manifestar-se. O Presidente Zanatta informa sobre o  5º Ponto de Pauta – RAG – Relatório
Anual de Gestão 2021; e diz que uma vez que o RAG está sendo discutido através dos Relatórios
Quadrimestrais e é o fechamento dos 03 Relatórios Quadrimestrais e sendo pelo Conselho aprovado
individualmente,  o  RAG  então  é  somente  uma  junção,  e  fazem  a  sugestão  para  ser  discutido
pontualmente dentro do RAG, e de quais itens gostariam de discutirem dentro da apresentação, e
reporta-se para o Secretário de Saúde Moacir  para que verifique junto aos Conselheiros quais  os
pontos estes gostariam de discutir, e também relata que foi encaminhado para todos o Relatório Anual
de  Gestão,  e  que  houve  um questionamento  do  Conselheiro  Robério  referente  a  informação  de
avaliação do Conselho, que consta sem parecer, e diz que aparecerá o parecer após ter sido lançado,
e apresenta em tela ao Plenário. O Secretário Moacir diz que esse é o primeiro RAG dentro do Sistema
DigiSus que foi uma mudança do Governo Federal,  e que consegue haver uma padronização dos
documentos que foram apresentados,  tanto do Plano,  quanto do RAG, pois  antes cada Município
colocava um modelo, inserindo então aquilo que era mais interessante, e da maneira que achava que
era mais adequado, e que agora os RAG de todos os municípios seguirá esse padrão. O Presidente
Zanatta segue apresentando em tela as informações referentes ao DigiSus, período 2018-2021, ano
2021 e diz que fora a Programação Anual, há o 1º, 2º e 3º Quadrimestre, bem como o RAG, sendo que
este último será apresentado na presente reunião, colocando a resposta no sistema após. Cita sobre
as informações do DigiSus de Identificação, Dados do Gestor e o Parecer do Conselho, e que sobre o
3º  Relatório  Quadrimestral  consta  sem  parecer,  mas  salienta  que  foi  inserido  as  informações
individualmente, e que no Item Checar Pendências, não aparece nenhuma situação pendente, que
portanto  deve  ser   uma  inconsistência  do  Sistema,  sendo  uma  comunicação  já  realizada  à  16ª
Regional de Saúde; expõe que foram encaminhados a todos o Rascunho DigiSus do 3º Quadrimestre,
sendo um resumo de cada um dos pareceres do Conselho, realizado pela Mesa Diretiva, passando a
palavra para Secretário de Saúde Moacir. Desta forma, é iniciado a Apresentação do Relatório Anual
de Gestão 2021 pelo Secretário de Saúde e Vice - Presidente Moacir, fazendo a referência ao Item 1 -
Identificação,  e  cita  sobre  o  Item  3  –  Dados  Demográficos,  subitem 3.3  –  Principais  causas  de
internação, e diz que não é um dado apresentado no Relatório Quadrimestral, mas que é consolidado
e buscado no sistema de informação hospitalar,  e  que não é  de  Gestão do próprio  Município,  e
pacientes dessa cidade que são internados independente do hospital e que pelo local de residência
consegue verificar as principais causas de internação da população, cita sobre os Itens 3.4 Mortalidade
por grupo de causas; Item 4 – Dados de Produção de Serviços no SUS; 4.1 – Produção de Atenção
Básica; 4.2 - Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos; 4.3 - Produção de
Atenção  Psicossocial  por  Forma  de  Organização;  4.4.  Produção  de  Atenção  Ambulatorial
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Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos; 4.5 - Produção de Assistência Farmacêutica;
4.6 - Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos. O Secretário de Saúde Moacir
em continuidade cita o Item 5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS, subitem 5.1. Por tipo de
estabelecimento e Gestão; 5.2. Por natureza jurídica; 5.3. Consórcios em saúde, e informa que há 02
Consórcio sendo o Paraná Saúde que é de medicamentos e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ivaí e Região – CISVIR; expõe sobre o Item 6 - Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS; e
Item 7. Programação Anual de Saúde – PAS, subitem 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores, e
menciona que acredita que essa seja a parte mais longa de todo o RAG, e que talvez valeria apena
acompanhar a PAS – Programação Anual de Saúde durante todo o ano, e não só fazer apontamentos
nas  reuniões  periódicas  do  Conselho;  faz  referência  ao  Item  8  -  Indicadores  de  Pactuação
Interfederativa,  e  informa que  as  pactuações  são  feitas  em âmbito  Regional;  Item 9  -  Execução
Orçamentária e Financeira, subitem  9.1 - Execução da programação por fonte, subfunção e natureza
da despesa,  e  diz  que esta  traz  o detalhamento  e  é  apresentado nos  Relatórios  Quadrimestrais,
conforme execução de recursos empenhados, licitados e liquidados por fonte, natureza de despesa, os
recursos que foram utilizados na COVID- 19, e os relatórios resumidos de execução orçamentaria e as
execuções orçamentarias conforme os blocos de financiamento. Informa sobre o Item 10 -  Auditorias,
quando essas são realizadas; finalizando com os Itens – 11 - Análises e Considerações Gerais e 12 -
Recomendações para o Próximo Exercício. O Secretário de Saúde Moacir explana que gostaria de
saber dentro do item a item que realizasse a dinâmica de discutir sobre a mortalidade, ou se gostariam
de abrir item a item para discussão e o Presidente Zanatta diz que particularmente é contrário a passar
item por item, pois demanda minimamente três horas para discutir, e que precisam ver isso através dos
Relatórios Quadrimestrais, e que não vê a necessidade de fazer o fechamento e retomarem todas
essas discussões. O Conselheiro Sérgio Azevedo também se posiciona dizendo que na verdade o
RAG é o fechamento de todas as composições dos Relatórios, assim como o Presidente Zanatta
colocou,  e que sua opinião não há necessidade de voltar  a discutir  tudo,  apenas se alguém tiver
alguma dúvida, frisando que caso contrário para adiantamento da temática que foi dada considera por
apresentado.  O Presidente Zanatta diz que acredita ser  pertinente a discussão que a Conselheira
Ìyálòrísá  Joilda  fez  antes,  da  restruturação  das  Comissões,  e  da  questão  da  apropriação  das
informações em financiamento em Saúde, que acredita ser o componente das questões do RAG, do
trabalho que foi feito ao longo do ano passado e que foram efetivos. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz
que o ano de 2021 foram efetivos nesse trabalho por conta do Relatório GEPATRIA, que houve o
desdobramento também por vir  do RAG, a primeira vez e que nessa segunda vez que está vindo
nesse formato; menciona que a COMFIN se reuniu e buscou com o Contador e este esclareceu na
Sala do Conselho,  que na ocasião o Presidente Zanatta  acessou a Plataforma DigiSus e que foi
tranquilo,  que ocorre é que houve o trabalho neste período da COMFIN. O Presidente Zanatta afirma
que acredita que agora farão da mesma forma, e que da mesma forma como foi realizado em 2021,
será retomado em 2022, e reportando-se para o Secretário de Saúde Moacir diz que o mesmo está
apresentando o RAG e questiona ao mesmo se este ano precisará ser apresentado o quadrimestre,
recebendo como resposta positiva, e o Presidente continua que retomarão a partir disso, e que volta a
repetir que o que a Conselheira Ìyálòrísá Joilda está angustiada é que precisam ter interesse de outros
membros para avançarem nas questões sobre outras esferas, porque dentro da Programação e o que
querem alcançar é de se apropriarem das duas Plataformas que são as questões gerais do Município,
a Gestão Pública em Saúde e as co-participações nas Gestões dos dois Entes e principais prestadores
da área da Saúde, um em relação ao POA e aos contratos com o Estado, sendo ainda tem a questão
da Maternidade. Que parte da Comissão e da Mesa Diretiva e acredita que estão se esforçando para
conseguir  fazer  isso,  enfatizando que logicamente  tem as  dificuldades e dos  percalços  dentro do
Conselho com a dinâmica que se tem e que de sua parte, assim como o Conselheiro Sérgio, daria o
RAG como aprovado. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que quando houve a apresentação do RAG do
exercício 2020 pelo Sr. Luiz Garanhani, onde foi levantado questionamento por parte da COMFIN, que
aí conseguiram que o Sr. Luiz Garanhani fosse na Sala do Conselho junto a Comissão COMFIN, e que
este então explicou que tem as condições de oferecer as informações bimestralmente, porque o RAG
as informações são bimestrais que são alimentadas dentro do Sistema, e que elas vão se tornando
acumulativas e quando fecha o 3º  quadrimestre é que se dá o fechamento da RAG, e que seria
tranquilo se o trabalho da COMFIN estivesse sendo realizado. Mas que para isso não é deixar o final
de  todos  os  trimestres,  porque  esse  é  o  acumulo  de  tudo  o  que  aconteceu,  que  existe  uma
apresentação  feita  do  1º,2º  e  3º  Quadrimestre,  mas  que  a  COMFIN  tem  a  co-responsabilidade
regimental e de estar analisando os documentos, ou que tenha os contratos e que se vier o relatório da
Contabilidade, que como o Sr. Luiz Garanhani disse que daria para disponibilizar dentro do formato do
RAG,  daria  para  fazer  um  trabalho,  porque  o  que  está  dentro  da  RAG  atualmente  é  padrão,
salientando que fez o curso dentro da SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e que
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então se houvesse alguma dúvida chegariam no Portal da Transparência visualizariam, conversariam
com o Contador, frisando que a parte mais pesada é a financeira, mas que isso não aconteceu. O
Secretário Moacir diz que a partir do momento que o Contador no momento que foi feito a reunião, este
se  colocou  a  disposição  e  disse  que  era  para  estar  disponibilizando  bimestralmente,  orienta
mencionando se houve a demanda da COMFIN, como exemplo terminaram fevereiro a competência
março, que a COMFIN possa estar demandando a área técnica responsável solicitando o relatório
daquele  bimestre,  e  que  nenhum  momento  chegou  ao  conhecimento  da  Secretaria  através  do
Contador  dessa  demanda  da  COMFIN,  e  que  tem  certeza  que  se  este  se  comprometeu  esse
compromisso  foi  firmado,  que  a  Comissão  demande  a  essa  pessoa  responsável,  frisando  para
deixarem pactuado podendo ser pelo Conselho, para que seja feito a demanda para área contábil da
Secretária de Saúde, para que assim que for disponibilizado o relatório bimestral para que tenham 06
bimestres e aliados aos Relatórios Quadrimestrais que são apresentados estarão com tudo isso nas
mãos,  e  que  tem outros  detalhes  que  poderiam  trazer  como  a  questão  da  Atenção  Básica  das
consultas, a questão de ofertas de consultas e quantas Unidades de Saúde Bucal que faltam equipe
para implantar, ou ainda quantos pacientes são atendidos dentro da Rede de Atenção Psicossocial do
Município e cita sobre criar  um check list  do que a COMFIN espera ou necessita cada bimestre,
podendo ter certeza que serão atendidos, e que se coloca como Conselheiro no Segmento de Gestor e
não como Secretário,  e  que fica a sugestão para que a Comissão faça isso para o Executivo.  A
Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que foi dentro do padrão da RAG que inclusive foi feito a sugestão para
que  os  Relatórios  Quadrimestrais  já  viessem  dentro  desse  padrão,  e  que  foi  solicitado  porque
colaboraria, e porque na parte financeira é tudo o que envolve e como o mesmo disse tudo é padrão, e
o Secretário Moacir diz que essa é uma transição e que esse padrão começará a partir desse ano, com
os Relatórios Quadrimestrais dentro desse formato. O Presidente Zanatta diz que como não pode
permitir que todos os Conselheiros tenham acesso a Plataforma DigiSus, porque é apenas um Gestor,
pois uma vez que entre, dará inclusive para alterar dados, mas que poderá abstrair este e mandar
cópia para todos, e a Conselheira Ìyálòrísá Joilda volta a ressaltar que é alimentado bimestralmente e
que a COMFIN poderia receber esse relatório bimestral como foi sugerido e a Comissão trabalhar em
cima disso, mas que isso não acontece, e que o Sr. Luiz Garanhani assumiu esse compromisso com a
Comissão mas que também não aconteceu, que está falando não apenas do Gestor, mas também dos
Prestadores de Serviço dentro SUS. O Presidente Zanatta questiona ao Plenário se poderiam dar o
Relatório Anual de Gestão por aprovado ou se necessitaria abrir uma discussão, e o Secretário de
Saúde Moacir pergunta que primeiramente gostaria de saber se conseguiram fazer a leitura do RAG
mesmo que tenha sido disponibilizado,  enfatizando que sabe das dificuldades de cada um, e que
primeiramente precisaria saber se tiveram a oportunidade, se há alguma dúvida, e como exemplo tem
alguns  itens  que  era  interessante  estarem pautando.  O  Sr.  Durvalino  pergunta  se  a  questão  em
Vigilância em Saúde se entra Dengue, e como está a questão da Dengue em Arapongas, ao que o
Secretário Moacir diz que está péssimo a questão dos casos, sendo o 2º Município no Paraná, que
tiveram óbitos, sendo então no Estado o 6º óbito registrado, que o relatório repassado pela SESA –
Secretaria de Estado da Saúde informa que passaram de 500 casos confirmados, mas como mais de
1.500 notificações, que o Município tem feito e disponibilizado testes laboratoriais de sorologia para
confirmar o diagnóstico de Dengue para 100% dos casos suspeitos, e que por incrível que se pareça
tem pacientes que se quer vão ao laboratório para fazer teste, que as notificações são feitas e são
disponibilizadas a autorização para irem ao laboratório fazer o agendamento e realizar o teste, mas
que muitos pacientes não procuram o laboratório para fazer o teste. O Conselheiro Alecsandro diz que
é Dengue leve, que passou o sintoma e que 90% é Dengue A com dois dias de sintomas, que é um
preciosismo do Município disponibilizar o teste, mas que não é necessário que se é sintomático notifica
como suspeito e que o paciente volte a trabalhar, ressaltando que a notificação tem que ser feita, mas
o teste não. O Secretário Moacir diz que é para justamente ter essa clareza que não é apenas 500,
mas que é mais podendo ter certeza disso, que quando se registra 500 passou-se mais de 1.000
casos, porque para contabilizar oficialmente tem que se ter o diagnóstico fechado e confirmado. O
Conselheiro Alecsandro relata que quando a pessoa é idosa e começou a ter  diarreia e dores de
cabeça, será um paracetamol, água de coco e soro caseiro na sua residência, que não procuram o
hospital,  e o Secretário Moacir  pergunta qual  é o tratamento da dengue, sendo respondido que é
analgésico, o soro caseiro e a água de coco, e que então só irão para o pronto socorro se não há
melhora,  ou  se  está  com alguma dor  ou  desconforto  e  precisa  de  um atestado  para  justificar  a
ausência ao trabalho, sendo da mesma forma o COVID, que é agendado o teste na Epidemiologia e se
passou o sintoma a pessoa volta a trabalhar. O Secretário Moacir frisa que um dos principais motivos
de terem esse número de registros foi por ter disponibilizado, mas que quando entrou forte com o
antígeno aí tinha, caso contrário não, e os locais que não ofertaram antígeno foi pior. O Conselheiro
Marcos relata sobre a saúde de seu pai, que há 15 dias não passa bem, estando com fraqueza, e
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pergunta se a Dengue tem esse tempo, tendo como resposta que geralmente não, sendo os sintomas
de 5 a 7 dias, e que o tempo de recuperação poderá ter outra associação não podendo descartar. O
Secretário de Saúde Moacir diz que sempre se preocupa, mas que sobre a letalidade houve apenas 01
caso de Dengue Hemorrágica, e geralmente é ocasionado por pessoas que já tiveram um tipo de
Dengue, mas ressalta que estavam há mais de 05 anos sem entrarem em Epidemia, e que o ciclo
passado vários municípios em Epidemia,  mas Arapongas não,  e que não foi por  falta de notificar,
sendo que o mesmo trabalho foi feito. O Presidente Zanatta expõe sobre o aumento de pernilongos no
bairro onde reside, e o Secretário Moacir afirma que o tempo de chuva ocasiona a proliferação de
mosquitos, salientando que especificamente o transmissor da Dengue desova em vários locais, e há
casos também por terem calhas entupidas, com aumento da situação de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, pelo grande volume de água da chuva guardada. O Secretário Moacir aborda
também que se não há cuidados na casa, poderá afetar o bairro inteiro, e que espera que daqui a dois
anos ou dois anos e meio exista vacina contra a Dengue, sabendo que está na fase 3 de pesquisa, e o
Presidente Zanatta aborda sobre a importância da vacina contra AIDS, que faz 30 anos, mas que tem a
indústria farmacêutica que se interessa pelos remédios. O Secretário Moacir  volta a questionar ao
Plenário se teriam interesse em algum item em específico, e o Conselheiro Alecsandro menciona sobre
nascidos  vivos  e  mortalidade  em  geral,  e  pergunta  se  houve  uma  diferença  no  crescimento  de
vegetativo do Município e se houve mais mortes do que nascimentos, e tem como afirmação pelo
Secretário de Saúde que em 2021 houve mais mortes do que nascimentos, sendo nascidos 1.457 e
1.571 óbitos, frisando que o COVID impactou sendo que em 2021 o número de óbitos foi muito maior
do que em 2020, o qual mais da metade de óbitos por COVID aconteceram em 2021. O Secretário de
Saúde Moacir ressalta também que não apenas mantiveram mas ampliaram a questão de médica na
área com maior número de mortalidade que era no Jardim San Raphael, e que o sucesso em 2020 foi
que a Mortalidade Infantil ficou abaixo de dois dígitos, e que em 2021 voltou a crescer; na ocasião
informa também que na corrente semana começou os exames de ultrassonografia no CISAM – Centro
Integrado de Saúde da Mulher, que estava no Plano de Gestão e que já haviam realizado a compra do
aparelho de ultrassom com recurso do Governo do Estado, sendo ultrassons obstétricos de rotina e os
transvaginais também, e que a quantidade não é muito alta pois dependem de Prestador do que da
disponibilidade  do  local.  O  Conselheiro  Alecsandro  pergunta  se  a  taxa  apresentada  é  do  3º
quadrimestre, e sendo respondido pelo Secretário Moacir que sim, que é o total do ano, e que o 3º
sempre acaba sendo o fechamento, e que espera que agora com a descentralização do Pré Natal,
melhorar a vinculação da Unidade Básica de Saúde, e que quando foi implantado o CISAM houve a
parte boa, onde foi levado médicos e tudo para o local, mas que acabou afastando a gestante da
Unidade Básica de Saúde,  onde apenas o CISAM ficou como referência desde que o mesmo foi
inaugurado, e que não houve um processo de manter o vínculo na Unidade, e que para trazer essas
gestantes  está  sendo  um  trabalho  lento,  mas  que  algumas  Unidades  já  conseguiram  com  mais
facilidade e outras ainda estão tendo dificuldades, e que é por isso na Região do San Raphael tinha
maior taxa de mortalidade infantil, e que então levaram um médico para Unidade e um aparelho de
cardiotocógrafo, e que inicialmente houve a parceria com a Santa Casa que cedeu o aparelho, e que
mantiveram a médica fazendo esse trabalho para facilitar o deslocamento. O Secretário de Saúde
Moacir  explana  que  o  segundo  local  com  maior  taxa  de  natalidade  é  a  Região  Araucária,  que
pretendem fazer da mesma forma, sendo que na última sexta feira houve a publicação da contratação
de um novo médico Ginecologista Obstetra justamente para suprir essa necessidade, e para capacitar
os profissionais da Atenção Básica, e por esse motivo que sempre tem esses cursos, por mais que
algumas pessoas não entendam, e independente se seja a Santa Casa ou não, mas que esforcem em
manter  o  Termo de  Fomento  para  que  haja  a  área Materno Infantil  dentro  dessa  Cidade,  e  que
gestação  de  alto  risco  são  referenciados  para  Apucarana  ou  Londrina,  mas  que  o  ano  anterior
infelizmente a Mortalidade Infantil foi acima de dois dígitos. O Conselheiro Alecsandro cita que sobre a
Tuberculose, nesse ano já há doze casos novos e que na última quinzena do ano passado fechou com
três novos casos,  que curiosamente por data de internamento a Santa Casa está absorvendo quase
todos, que estão sendo casos de internamento, que as pessoas estão chegando muito ruins, que é um
efeito de Pandemia onde ficaram fechados dentro de suas casas, sempre muito magros e cada vez
sendo pacientes mais jovens. O Conselheiro Alecsandro indaga se esse casos de testes de  HIV, AIDS,
Hepatite,  qual  seria  a  chance de fazer  a  campanha do CFM – Conselho Federal  de  Medicina,  e
disponibilizar testes rápidos nas UBS’s para os pacientes que queiram fazer, ao que o Secretário de
Saúde Moacir  diz  é  que para  ser  avaliado,  apara  facilitar  o  acesso,  e  o  Conselheiro  Alecsandro
continua dizendo que é descentralizado, no território, pacientes que reside no Alto da Boa Vista e quer
fazer o teste em sua região, ou que estão no Jaime de Lima e querem fazer o teste, para ser oferecido
o teste para o paciente na hora, frisa de disponibilizar para os hospitais os kits de teste rápido. A
Conselheira Caren pergunta se a Comissão Social fez um levantamento desses casos ou não, e o
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Conselheiro Alecsandro diz que estão no laboratório com professores, médicos, enfermeiros, que estão
com pacientes de 21 anos, de 90 anos, de 16 anos, sendo também que estão em investigação com
uma criança de 05 anos,  e diz  que o Ministério disponibilizará a partir  de agosto teste rápido de
Hanseníase, que está divulgado no site do Ministério da Saúde, e que farão então teste rápido no
consultório, e que é um avança para ter um diagnóstico, e que ter demanda, mas que aumentará muito
o número de casos. O Secretário Moacir diz que para informação aos Conselheiros todos esses testes
estão adquiridos e enviados aos municípios proporcionalmente conforme a per capita, e que acredita
ser muito difícil  fazer ações ampliadas, mas que é o causo de pautar, e a possibilidade, e que na
impossibilidade de fazerem porque o custo  é muito  alto,  de verificarem o  que poderiam fazer  de
iniciativa própria para ampliar essa oferta. O Conselheiro Alecsandro diz que é feito dose única, mas
em situações pontuais é deito o reforço, e o Presidente Zanatta pergunta ao Conselheiro Alecsandro
sobre a precaução, e este diz que não tem precaução, e que dependendo de alguma patologia que o
paciente tenha é feito o reforço. O Conselheiro Alecsandro cita sobre a Saúde Prisional, sendo que é
algo particular já repassado ao Conselho, e também passado a questão para o Secretário Moacir, e
que então gostaria de externar aos Conselheiros que apresentou para Dra. Raphaella o seu pedido o
pedido de afastamento da Saúde Prisional, que está em desentendimento com a atual Gestora da
Cadeia  Pública,  justamente por  questões  de maus tratos  aos  presos,  que vinha há algum tempo
batendo de frente com a atual Gestora a respeito dessa situação e diz de presos sendo estapeados,
questões degradantes relacionadas as pessoas encarceradas, que se querem fazer, que não façam
em sua frente, que não é obrigado a compartilhar desse tipo de situação e que o desgaste estava
sendo cada vez maior até que noticiou por escrito para a Juíza, dizendo o que estava acontecendo. A
Conselheira Ìyálòrísá Joilda pergunta se foi antes da reportagem que saiu, sendo afirmado que foi
antes. O Conselheiro Alecsandro diz que já havia anunciando isso que aconteceriam situações cada
vez piores, e que já havia conversado com o Secretário Moacir informando que estava cada vez mais
difícil, e que a Gestora da Cadeia Pública procurou o Secretário Moacir dizendo que estava cada vez
mais difícil com o médico, e pediu um novo médico, e disponibilizaram uma outra médica para atender
uma espécie de reforço, e ressalta que chegou a um ponto de dizer basta, que para sua pessoa não
dava mais, que apresentou para a juíza as suas razões e pediu sua saída e que na data de hoje
culminou em uma reportagem em Rede Nacional, de uma situação absurda de maus tratos de uma
pessoa transexual, que é uma pessoa fez tratamento de mudança de sexo, que foi encarcerada na
Cadeia  Pública  de  Arapongas  e  que  a  Gestora  da  Cadeia  recolheu  a  mesma  em  um  pavilhão
masculino, raspou o cabelo da mesma, removendo toda a caracterização feminina e que imaginem
toda a barbaridade que pode ter acontecido, que então aquilo que já foi oficiado à Juíza em 14 de
fevereiro quando pediu sua saída, que havia comunicado ao DEPPEN - Departamento de Polícia Penal
do Estado do Paraná e a Corregedoria do DEPPEN, que o Ministério Público já havia apurado o
acontecido, do que havia oficiado e que agora foi coroado em Rede Nacional, e que então é apenas
para  oficiar  ao  Plenário,  de  que  quando  alguém  perguntar  de  Cadeia  Pública  está  havendo
atendimento médico, e não sabe até quando a mesma aguentará. O Presidente Zanatta pergunta qual
o vínculo que o mesmo tinha com a Cadeia Pública, se era como Prestador, sendo respondido que era
através da Secretaria Municipal de Saúde. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda questiona se o Conselheiro
Alecsandro já se afastou, sendo respondida que sim no dia 14 de fevereiro, que comunicou a Dra.
Raphaella que não iria mais, enquanto a Gestora permanecer e a Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que
teve uma pessoa de Apucarana que acabou fazendo essa denúncia. Com a retomada de Pauta, o
Presidente Zanatta comunica que sobre uma questão de ordenamento que submeteria a aprovação o
Relatório Anual de Gestão 2021, e se podem dar por aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, e o
Secretário Moacir diz que gostaria de fazer a observação que está revisando o Relatório e desde que
não seja prejudicado daria ciência ao Conselho das correções, e o Presidente afirma que o que for
feito de alteração, será remetido ao Conselho e reproduzido a todos, e não havendo imposições o
Relatório  Anual  de  Gestão  2021  é  considerado  aprovado  por  unanimidade  pelos  Conselheiros
presentes e respeitadas as observações citadas.  Desta forma,  não havendo nada mais a tratar  o
Presidente de Mesa Zanatta agradece novamente todo os que participaram desta Plenária,  dando
encerramento a mesma ás 21h30min,  a  qual por  degravação,  eu,  Giziele  Regina Ruiz  Mendes –
Secretária Executiva, junto ao Presidente e Conselheiro Eucir Antônio Zanatta, em de 04 de maio de
2022 lavramos a presenta Ata.

NOME SEGMENTO ASSINATURA

Moacir Paludetto Junior – Titular – Vice-
Presidente – SEMUS

Gestores

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594



Elizabeth Fernandes Penha – Titular – 
SEMUS

Gestores

Caren Juliane Tolovi Ribeiro – Suplente-
HONPAR

Prestador

Heloísa Toledo Volpato – Titular – Santa 
Casa

Prestador

Eucir Antônio Zanatta – Titular – 
SindSaúde

Trabalhador

Sérgio Donizete Azevedo – Titular – 
SISPAMAS

Trabalhador

Rosana Cristina Molinaria Galuch – 
Suplente – SISPAMAS

Trabalhador

Alecsandro de Andrade Cavalcante – 
Titular- SIMEPAR

Trabalhador

Roseli Martauro Marinho – Titular – APDA Usuários

Marcos Antonio de Oliveira – Titular – 
Sind. Dos Trabalhadores Rurais

Usuários

Durvalino de Almeida Filho – Suplente – 
Pastoral da Criança

Usuários

Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus – Titular 
– Ent. Religiosa - ILÉ ÀSE TI TÓBI ÌYÁ 
ÀFIN ÒSÙN ALÁKÉTU

Usuários

Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva – 
Suplente – AIABA

Usuários

Gerson Pizzo  – Membro da APDA Observador

595


