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ATA DA 315 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 

DE LONDRINA 3 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, por meio de web 4 

conferência, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Londrina para a sua 5 

315ª reunião ordinária. Após confirmação do quórum mínimo necessário, o 6 

presidente Luiz Soares Koury inicia a reunião colocando a pauta do dia para 7 

apreciação: 1-13h30- Análise e Aprovação da Pauta da 315ª Reunião Ordinária do 8 

CMS e Aprovação da Ata da 314ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 9 

Saúde; 2-14h00- Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde referente aos 10 

meses de janeiro a abril/2020 - Sandra Silva; 3-15h00- Apresentação do Teto Mac; 11 

4-15h30- Prestação de Contas Recursos Federais, Estaduais, Municipais e da 12 

Câmara Municipal de Londrina para Enfrentamento da Covid; 5-16h15- 13 

Encaminhamento da Comissão Especial de Eleição; 6-16h30- Informes; 7-17h00- 14 

Teto máximo para encerramento. O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) solicita 15 

a inclusão de uma pauta para que as professoras da UEL Renata Grossi e Micheli 16 

Marcondes dos Reis falem sobre o projeto “Suporte Psicológico Covid-19”. Viana 17 

solicita também a inclusão de um ponto de pauta sobre denúncia a respeito de um 18 

imóvel na rua Itajaí, nº 167, na Vila Recreio, pois é um caso de problemas 19 

relacionados a falta de fiscalização do setor de endemias e que tem gerado muita 20 

reclamação da população.  A diretora de planejamento da SMS- Evilin Gorckis-, 21 

solicita a inclusão do seguinte ponto de pauta: Aprovação de Lista de 22 

Equipamentos para UBS. O presidente Luiz Soares Koury informa que o senhor 23 

Lincoln Magalhães pediu para se manifestar após a apresentação do teto MAC. O 24 

conselheiro Jurandir Pinto Rosa (Sindnapi) solicita a inclusão de um ponto de 25 

pauta sobre a morte de uma criança noticiado na rádio Brasil SUL. O conselheiro 26 

Edvaldo Viana (Conleste) questiona se o 4º item da pauta é de fato uma 27 

prestação de contas ou simplesmente uma apresentação. O presidente Luiz 28 

Soares Koury responde que se trata de uma apresentação, pois a mesma não 29 

será votada. O conselho aprova a pauta com as inclusões propostas. Na 30 

sequência passa-se a discussão da ata da 314ª Reunião Ordinária do CMS. Não 31 

havendo manifestações o conselho aprova a pauta. Seguindo os trabalhos é 32 

passado ao ponto de pauta: Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde 33 

referente aos meses de janeiro a abril/2020. Sandra Santos Silva – diretora 34 

financeira da SMS - apresenta o relatório Sandra e faz a leitura do parecer final da 35 

Comissão de Orçamento e Finanças: analisamos o relatório financeiro dos meses 36 

janeiro, fevereiro, março e abril, e concluímos que não foram identificadas 37 

despesas contrárias aos princípios e diretrizes do SUS, motivo pelo qual 38 

aprovamos com as ressalvas constantes na ata da comissão: informações sobre o 39 

processo de compra para utilização dos recursos da fonte 340, relatório de 40 

aplicação dos recursos da fonte 499 (exceto recurso FAN que já foi apresentado), 41 

relatório de avaliações das entidades do terceiro setor prestadoras de serviços 42 

(que será definida pela comissão), pendências dos relatórios/auditoria detalhados 43 

dos contratos firmados com o Cismepar, não priorização da atenção básica por 44 

parte dos financiamentos estaduais e federais, providências do município quanto a 45 

cobrança das dívidas dos municípios participantes do plano de regionalização do 46 

SAMU e análise dos contratos de manutenção da frota de veículos (que será feito 47 

pela comissão).  O conselheiro Fernando Marcucci (CREFITO) questiona se o 48 
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contrato com a CPL vai ser encerrado, se será renovado o contrato com a nova 49 

instituição Hospital Vida. Fernando questiona se vai ser dado algum 50 

encaminhamento quanto as ressalvas, especialmente em relação ao CISMEPAR, 51 

pois há muito tempo o conselho tem pedido um relatório detalhado do consórcio, 52 

inclusive poderia até ser enviado um ofício e pautado o assunto na próxima 53 

reunião.  O presidente Luiz Soares Koury questiona porque ainda aparece o 54 

nome da Villa Normanda e CPL na prestação de contas, pois o contrato foi 55 

encerrado em dezembro. Sandra Silva explica que a prestação de contas é de 56 

janeiro a abril e é de pagamentos, sendo que o pagamento é feito 60 dias depois 57 

da prestação do serviço. Em relação ao questionamento do Fernando, já foi feito 58 

um contrato com a instituição Hospital Vida. Quanto as pendências, a comissão de 59 

finanças estava muito desfalcada nas reuniões, então tem duas pendências que 60 

são da própria comissão. Em relação ao Cismepar, está como representante do 61 

município no conselho fiscal do consórcio, então foi aprovado uma proposta para 62 

que apresente em uma reunião específica o que é discutido lá no Cismepar, sendo 63 

que a comissão de finanças vai avaliar se isso será satisfatório ou será preciso 64 

outro encaminhamento. A servidora Andressa (DRAS) explica que o contrato do 65 

Hospital Vida e Nova Vida foi firmado a partir do dia 01/04/2020, então por isso 66 

ainda apareceu a CPL e Villa Normanda na prestação de contas. O conselheiro 67 

Edvaldo Viana (Conleste) diz que está participando da comissão de finanças e 68 

Fernando pode ficar tranquilo, pois a comissão vai buscar todas respostas a todos 69 

os questionamentos e ressalva feitas. Não havendo mais apontamentos, o CMS 70 

aprova a prestação de contas Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde 71 

referente aos meses de janeiro a abril/2020.O conselheiro Wagner Aguiar aprova 72 

com ressalva. O conselheiro Edvaldo Viana coloca que aprovou com ressalva e 73 

está aguardando as respostas aos questionamentos feitos pela comissão de 74 

orçamentos. Se abstiveram os conselheiros: Maria José Barbosa, Fahd Haddad, 75 

Laurito Porto Filho, Alexandre de Souza, Eunice Tieko. Seguindo os trabalhos é 76 

passado ao ponto de pauta Apresentação do Teto MAC. A servidora Andressa 77 

(DRAS) realiza a apresentação e coloca-se a disposição para esclarecimentos. O 78 

senhor Lincoln Magalhães do HE coloca que a apresentação alega que até maio 79 

de 2020 a dívida total com os hospitais era de 55 milhões 638 mil reais, mas uma 80 

dúvida que o Hospital Evangélico tem é que no mês 09/2019, foi protocolizado no 81 

MS um documento assinado pelos hospitais onde a dívida do município era de 72 82 

milhões 665 mil e 255 reais. Quando é feita a comparação entre a planilha de 83 

setembro de 2019  e maio de 2020, encontra-se uma dissonância  em alguns 84 

hospitais onde essa dívida diminui e outros onde ela amenta, sendo que em 3 85 

hospitais filantrópicos a dívida diminuiu, já no HE ela aumentou aproximadamente 86 

2 milhões de reais, então o que o HE solicita é uma explicação didática pontuada 87 

por cada hospital do que aconteceu, pois comparando, por exemplo, Santa Casa e 88 

HE que tem mais ou menos a mesma linha, a dívida com o primeiro diminui 5 89 

milhões enquanto com o HE aumentou 2 milhões, deixando claro que o 90 

documento que citou tem fé pública e foi assinado por todos os diretores dos 91 

hospitais, então gostaria de uma explicação do que aconteceu, pois o secretário 92 

de Saúde alega que não tem como pagar esta dívida, o HE por diversas vezes 93 

entrou em contato com o município sem êxito. A conselheira Denise Camargo 94 

(AEBEL) coloca que novamente faltou na apresentação da SMS duas rubricas que 95 

é da capacidade instalada, o HE tem em haver de capacidade instalada de 96 

enfermaria o valor de 1 milhão 673 mil 450 reais e de UTI 1 milhão 445 mil 526 97 
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reais, nestas duas rubricas falta para o valor apresentado do HE 3 milhões 118 mil 98 

977 reais, que também é um serviço que o hospital prestou e não recebeu, esses 99 

pacientes vieram por capacidade instalada ultrapassada, são os pacientes 100 

encaminhados por vaga zero, foi utilizado leitos da saúde suplementar, portanto, 101 

acha justo que os valores sejam apresentados para que o CMS tenha 102 

conhecimento do que acontece nas instituições. Andressa (DRAS) responde que a 103 

diminuição da dívida, isso se deve ao número de emendas parlamentares de 104 

janeiro até a presente data, e segundo a portaria ministerial essas emendas 105 

deveriam ser preferencialmente utilizadas para pagamento da extrapolação do teto 106 

MAC, e dessa maneira a SMS utilizou o recurso, tanto que para alguns hospitais 107 

foi possível até abater a dívida passada. O secretário Felippe Machado (SMS) diz 108 

que em relação a divergência da planilha de setembro para cá, além da situação 109 

das emendas, alguns hospitais receberam mais que outros e recursos foram 110 

utilizados para abater o extra-teto, o valor da Santa Casa de acumulado está 111 

zerado os bloqueios, no entanto, isso não quer dizer que eles receberam estes 112 

valores, pois assim como o HE a Santa Casa também ingressou com uma ação 113 

contra a união para que pudesse ser repassado todos os valores de produção, 114 

sendo que as duas instituições obtiveram êxito em 1ª análise deste pleito judicial, 115 

e a Santa Casa oficializou a SMS pedindo a aprovação de todas as contas 116 

bloqueadas desde que não fosse por auditoria, então, todas as contas da Santa 117 

Casa represadas da competência de maio foram aprovadas, e que  o MS 118 

reconheça este montante em sua base de dados aprovados e talvez faça o 119 

repasse, lembrando que se segue uma isonomia bastante importante em relação 120 

ao pagamento dos hospitais, lembrando que não houve nenhum incremento 121 

financeiro do MS desde o final de 2016, motivo pelo qual não foi aumentado o teto 122 

de nenhum hospital, os pagamentos que foram diferenciados referem-se aquelas 123 

rubricas que vieram do MS devidamente carimbadas, e o que diminuiu de forma 124 

considerável  em relação a análise do Lincoln foi o bloqueio da Santa Casa e que 125 

foi autorizado que as contas fossem aprovadas, mas isso não quer dizer que a 126 

município tenha feito o repasse, pois estes recursos não vieram do FNS que é o 127 

efetivo devedor e responsável pelo custeio destas ações. Lincoln Magalhães (HE) 128 

reitera seu pedido para que seja apresentado a prestação de contas dos 129 

pagamentos e das contas que foram aprovadas e das emendas, até para que se 130 

possa entender melhor o que aconteceu. Felippe Machado responde que irá 131 

providenciar a apresentação da lista das AIH’s da competência maio aprovadas 132 

para a Santa Casa, com quantidade e valor e o valor de emenda que cada hospital 133 

recebeu em 2020, além da incluir a extrapolação dos leitos solicitada pela Denise. 134 

O conselheiro Laurito Porto Filho (SEEB) agradece a SMS pelo envio dos dados 135 

que solicitou na última reunião do conselho, e no tocante ao tema do déficit, na 136 

última reunião foi comentado a necessidade da formação de uma comissão, pois 137 

existe um teto de congelamento de gastos que não pode subir além da inflação, 138 

então não cabe o debate apenas dentro do conselho e nem cobrar apenas a SMS, 139 

pois há um valor que vem do MS e é preciso o empenho de toda sociedade para 140 

cobrar isso junto ao legislativo federal e estadual, senão o recurso não virá, é 141 

preciso um empenho político para aumento de recursos para Londrina, inclusive ia 142 

até pedir para que a Andressa fizesse uma explicação, pois na última reunião do 143 

contrato do HCL foi colocado que existem algum coisas que podem ser feitas para 144 

tentar solicitar uma ampliação,  então gostaria que fosse explicado o que pode ser 145 

feito, se já foi pedido alguma coisa neste sentido e como está o trâmite desse 146 



4 
 

pedido. O conselheiro Fahd Haddad (ISCAL) esclarece que a Santa Casa entrou 147 

com uma ação junto a justiça federal para cobras as pendências, inclusive aqueles 148 

valores que foram colocados em setembro de 2019 continuam, mas estão dentro 149 

da ação, o que a SMS está mostrando na reunião são as AIH’s pendentes, não 150 

tem as UTI’s que foram aprovadas, não tem a questão da urgência e emergência, 151 

e houve no fim do ano passado uma redução do número de internações de 152 

diárias, o que fez com que se pagasse uma parte daquelas pendências, além de 153 

emendas que ocorreram, então a soma disso tudo passa uma impressão de que o 154 

município está pagando mais a Santa Casa, mas não está pagando não, pelo 155 

contrário, a Santa Casa está é reivindicando pagamentos, sendo que a partir de 156 

maio, que foi o mês que pediram para processar todas as contas, já tem 157 

acumulado desde então 1 milhão de reais de excedente de atendimento, ou seja, 158 

vai voltar de novo esta situação de acumulo, então é preciso que todos trabalhem 159 

juntos para aumentar o teto do município de Londrina, pois como mostrado no 160 

relatório, nestes 5 meses foram bloqueadas 30 mil AIH’s, e que fique claro que 161 

não houve benefício e nem preferência de pagamentos para a ISCAL, algo que 162 

SMS tem como demonstrar, pode até esclarecer isso em particular com o Dr. 163 

Lincoln para que ele fique mais tranquilo de que não há nenhum favorecimento, 164 

pois a Santa Casa está sofrendo igual os demais hospitais. O conselheiro Lincoln 165 

Ramos e Silva (Sindprevs) afirma que já foi deliberado na reunião anterior que o 166 

debate do teto iria para a comissão pertinente para uma análise mais aprofundada 167 

sobre o tema e propor soluções para a questão,  inclusive o objetivo de enviar 168 

para a comissão é para que se tenha um olhar mais geral, não apenas o teto 169 

MAC, mas sim em todas as questões pertinentes aos instrumentos de gestão. O 170 

conselheiro Edvaldo Vianna (Conleste) propõe que seja reativada a comissão e 171 

que no próximo mês seja enviado a apresentação novamente com o nome dos 172 

hospitais, até para que se possa comparar estes 5 meses com os próximos 5 173 

meses e ter uma comissão para estar fazendo os apontamentos sobre o assunto. 174 

O presidente Luiz Soares Koury diz que irá solicitar as informações sugeridas 175 

pelos conselheiros para a SMS. Na sequência o CMS passa a discutir o ponto de 176 

pauta: Encaminhamentos Da Comissão Especial de Eleição. A conselheira 177 

Joelma Carvalho (17ª RS) informa que a comissão de eleição se reuniu no dia 178 

26/06, definiu que a coordenadora da comissão será a conselheira Joice, que ela 179 

Joelma será a vice coordenadora, a Eunice a relatora e o Vagner o secretário. 180 

Joelma informa que a comissão montou o documento de inscrição de chapa e 181 

propõe uma reunião extraordinária online para eleição da nova executiva no dia 182 

20/07, as 14:00, com a presença na sede do conselho apenas da comissão de 183 

eleição, presidência do conselho e um representante de cada chapa montada, 184 

com todo rito do regulamento da eleição sendo seguido normalmente. O 185 

conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) questiona como se daria o processo caso 186 

apenas uma chapa se inscreva. O presidente Luiz Soares Koury (Hoftalon) 187 

responde que no caso de apenas uma chapa a eleição pode ser feita por 188 

aclamação. O Lincoln Ramos e Silva (Sindprevs) informa que o segmento de 189 

trabalhadores fez uma reunião virtual e definiu o seu nome e o do Fernando 190 

Marcucci como representantes do segmento na chapa, indicando ainda o seu 191 

nome para a presidência do CMS, devendo os demais segmentos indicar seus 192 

representantes para compor a chapa, inclusive é preciso que todos os segmentos 193 

agilizem essas indicações porque o prazo já está muito apertado. O presidente 194 

Luiz Soares Koury (Hoftalon) diz que chegou a fazer uma apelo no grupo dos 195 
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prestadores para que fosse mandado sugestão de nomes, no entanto, até agora 196 

não houve resposta, logo, sugere que os que estão encabeçando a chapa peguem 197 

a relação de conselheiros e procurem montá-la o mais rápido possível, pois já fez 198 

o que podia para tentar estimular os prestadores a indicar nomes, mas não teve 199 

resposta, isso porque pediu há mais de dez dias para o segmento e a secretaria 200 

do CMS também solicitou essa indicação ao segmento. O conselheiro Edvaldo 201 

Vianna informa que o segmento dos usuários indicou os seguintes conselheiros 202 

para compor a chapa: Laurito, Vaine, Ângelo e Jurandir. O Lincoln Ramos e Silva 203 

(Sindprevs) diz que sua preocupação com uma reunião no dia 20/07 é o prazo 204 

apertado, pois a chapa não tem como obrigar ninguém a participar. O presidente 205 

Luiz Soares Koury (Hoftalon) pergunta se nenhum prestador presente na reunião 206 

tem interesse de participar da executiva, ou o segmento só vai reclamar que falta 207 

recurso no fundo, mas não vai participar da chapa. O conselheiro Fahd Haddad 208 

(ISCAL) sugere que o dr. Koury continue na executiva representando o segmento 209 

prestador. O conselheiro Jurandir Rosa (Sindnapi) diz que na conferência muitos 210 

fazem maior algazarra para entrar no conselho, mas depois ninguém quer 211 

participar como estão fazendo os prestadores porque agora a presidência será 212 

dos trabalhadores e depois dos usuários. A conselheira Ana Paula Cantelmo 213 

(Iscal) diz que respeita muito o Dr. Koury, mas não concorda com sua fala de que 214 

os prestadores não tem interesse em participar de algo tão sério, pois os 215 

prestadores tem consciência da responsabilidade e do papel da executiva e do 216 

conselho, mas a pessoa tem de ser responsável também em assumir um 217 

compromisso e honrá-lo integralmente, sendo que o momento atual é muito 218 

complicado e todos os prestadores estão sendo muito exigidos profissionalmente, 219 

então é leviano fazer esta leitura e essa interpretação em relação a conduta e 220 

posição dos prestadores em relação a essa indefinição, pois isso denigre a 221 

imagem de um segmento que tem trabalhado demais em virtude de toda essa 222 

pandemia. O presidente Luiz Soares Koury diz que talvez não se fez entender, 223 

sempre respeitou todos do conselho não importa o segmento e cumpriu fielmente 224 

a missão que lhe foi dada para representar o segmento prestador na presidência 225 

do CMS, por isso vai repetir para deixar bem claro: chegou a passar mensagem 226 

no WhatsApp há mais de 10 dias pedindo que o segmento prestador indicasse 227 

nomes para executiva, mas não houve nenhuma resposta, portanto, não está 228 

criando a imagem de que os prestadores não estão interessados. Koury informa 229 

que o HCL se manifestou no chat de que está interessado em indicar um nome. A 230 

conselheira Manoela (HCL) informa que o conselheiro Edmilson Garcia (HCL) se 231 

candidatou a participar da executiva.  Fahd Haddad (ISCAL) diz que já participou 232 

de outras executivas e quer dar oportunidade para que outros conselheiros 233 

participem. O conselheiro Lincoln Ramos e Silva (Sindprevs) alerta que o 234 

segmento gestor ainda não indicou nome para a executiva. Seguindo os trabalhos 235 

passa-se ao ponto de pauta: Projeto Suporte Psicológico Covid-19. A psicóloga 236 

Renata Grossi faz uso da palavra e inicia agradecendo ao CMS pelo espaço para 237 

apresentar o projeto e que está participando também da reunião a colaboradora 238 

Michele. Grossi coloca que representa a UEL e gostaria de apresentar um projeto 239 

de suporte psicológico do covid 19, trata-se de um atendimento pontual de 1 a 4 240 

sessões, com a queixa voltada para o covid, sendo que o principal público alvo é o 241 

de profissionais da saúde, porém, estão tendo muita dificuldade de adesão, já 242 

foram feitas diversas divulgações e até contatos presenciais e remotos com alguns 243 

gestores de hospitais, mas mesmo assim estão com muita dificuldade de alcançar 244 
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os profissionais, e não está considerando somente os médicos e enfermeiros, mas 245 

todos que estão trabalhando nos hospitais e envolvidos direta ou indiretamente 246 

com o momento que a sociedade está vivendo. Grossi prossegue e diz que o 247 

projeto conta com aproximadamente 60 psicólogos, envolvendo colaboradores 248 

voluntários, tanto professores da UEL como o pessoal do mestrado e doutorado, 249 

então o que gostaria de saber é se o CMS pode ajudar a divulgar o projeto para a 250 

área da saúde, deixando claro que o suporte psicológico difere da psicoterapia, já 251 

que é feito um trabalho pontual, de forma remota, então seria um acolhimento e 252 

um suporte para que a pessoa possa conversar, se reerguer e continuar, tudo isso 253 

dentro de 1 a 4 sessões, diferente da psicoterapia que é envolve um processo 254 

longo e que vai envolver diferentes áreas da pessoa. Grossi finaliza dizendo que 255 

estarão abrindo o projeto para outros segmentos da sociedade, mas gostariam 256 

também de alcançar os profissionais da saúde. O conselheiro Lincoln Ramos e 257 

Silva (Sindprevs) informa que a DVS recebeu informação sobre o projeto, então 258 

isso foi divulgado dentro das vigilâncias, talvez fosse o caso de solicitar que seja 259 

divulgado novamente e de forma mensal este serviço dentro dos serviços de 260 

saúde. O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) questiona se a SMS fez essa 261 

divulgação, pois seria interessante ela fazer uma circular comunicando todas as 262 

UBS’s e hospitais sobre a existência deste projeto. Grossi coloca que a equipe 263 

conversou com algumas pessoas que compõe o NASF da PML, inclusive o projeto 264 

foi encaminhado para a PML, mas se for o caso pode encaminhar novamente, 265 

talvez até de forma mais sucinta, inclusive seria interessante fazer a circular com 266 

as principais informações do projeto. O presidente Luiz Soares Koury (Hoftalon) 267 

solicita que seja encaminhado um ofício a SMS com o projeto de forma resumida 268 

para que a secretaria divulgue em seus próprios serviços, e também para o CMS 269 

para divulgação nos demais serviços. Na sequência o CMS passa a discutir o 270 

ponto de pauta: Denúncia Sobre Imóvel na Rua Itajaí. O conselheiro Edvaldo 271 

Viana faz a leitura de reclamação encaminhada em seu WhatsApp: “ Boa tarde 272 

senhor Edvaldo Viana, gostaria que o senhor levasse ao conhecimento dos 273 

responsáveis, pois já fiz várias denuncias no 08004001893 da dengue, já vieram e 274 

constataram que a casa vizinha tem acúmulo de água em vários vasos e outros 275 

recipientes, o pessoal da dengue veio, mas eles vem só no horário das 08:00 até 276 

as 14:00 que é o horário de trabalho deles, uma funcionária da dengue pediu para 277 

que entrasse em contato com o secretário de saúde, porque ela só trabalha até as 278 

14 horas de segunda a sexta”. Edvaldo explica que a reclamação é porque o 279 

morador da casa com problemas só pode ser encontrado após as 18:00 ou aos 280 

sábados e domingos, ou seja, um horário que o pessoal da endemias não está 281 

trabalhando, então ele perguntou o que pode ser feito a respeito deste imóvel na 282 

rua Itajaí 167.  O conselheiro Luiz Alfredo (Sindprevs) diz que irá encaminhar a 283 

questão para a coordenação da endemias para que eles possam resolver o 284 

problema. Edvaldo ressalta que a endemias fez o atendimento, o problema é que 285 

o horário que eles foram o morador não se encontrava, pois o mesmo só pode ser 286 

encontrado após as 18:00 oi no fim de semana. Na sequência o conselho passa a 287 

discutir o ponto de pauta sobre morte de uma criança noticiado na rádio Brasil Sul. 288 

O conselheiro Jurandir Rosa (Sindnapi) relata que acompanhou hoje na RBS o 289 

relato aflito do senhor Douglas e sua esposa, onde ele relatou o que aconteceu 290 

com sua filha que nasceu e acabou falecendo, o relato é muito grave sobre a 291 

saúde e sobre os atendimentos que estão acontecendo na cidade. O rapaz é da 292 

região da Vila Romana e parece que o relato já chegou ao conhecimento do 293 
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secretário Felippe, por isso espera que o secretário  ou alguém da SMS procure a 294 

RBS para saber deste caso muito grave e que levou a morte da criança, pois o pai 295 

fez um relato emocionante e que deixou muita gente na cidade apreensiva, algo 296 

que deixa a população cada vez mais aterrorizada, já não basta o coronavírus e o 297 

que acontece nos postos de saúde, hospitais e UPAS, então por isso vai atrás de 298 

mais informações, pois eles estão atrás da imprensa e fala-se até em processo 299 

contra a prefeitura, então a denúncia é grave e os conselheiros usuários só ficam 300 

sabendo na imprensa, já que é muito difícil saber dos casos que acontecem na 301 

cidade, por isso, enquanto conselheiro, gostaria de pedir ao CMS para todo 302 

conselho fiscalize e possa cobrar das autoridades tudo que é de melhoria para o 303 

povo de Londrina, por admira muitos que fazem parte do conselho, mas ao 304 

mesmo tempo deixam a desejar, inclusive alguns passaram hoje pela reunião e já 305 

não estão mais participando, isso é uma falta de bom senso com a população de 306 

Londrina, já que ninguém pediu para que fossem membros do CMS, pois foram 307 

eleitos e pediram para participar, chegou a hora do conselho se unir mais para 308 

cobrar de todas as autoridades. Jurandir agradece a ação social de Londrina, pois 309 

esteve em contato com eles que tem ajudado muito no posto de saúde do Lindóia, 310 

procurando melhorar tudo que já foi falado no conselho, inclusive eles lhe deram 311 

as explicações que precisava. Seguindo os trabalhos, passa-se ao ponto de pauta: 312 

Prestação de Contas Recursos Federais, Estaduais, Municipais e da Câmara 313 

Municipal de Londrina para Enfrentamento da Covid. A diretora financeira da SMS, 314 

Sandra Regina Silva, realiza a apresentação: RECURSOS PARA 315 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, Período de Março a 14 de Julho de 2020, 316 

data: 30/03/2020, valor:     1.127.886,00, ação: Ações do Município, ORIGEM: 317 

Federal,data:09/04/2020,valor:   21.407.209,82, ação: Ações do Município, 318 

ORIGEM: Federal, data: 01/04/2020,valor:     1.149.886,16,  ação: Ações do 319 

Município, ORIGEM: Federal (transferido  pelo Estado)data: 27/04/2020,valor: 320 

172.658,57,ação: Hemodiálise por consequência  COVID-19, ORIGEM: Federal, 321 

data: 29/04/2020, valor: 1.460.000,00,ação: Leitos HURNPr, ORIGEM: Federal, 322 

data: 13/05/2020,valor: 3.744.000,00,ação: Leitos HURNPr, ORIGEM: Federal, 323 

data: 25/05/2020,valor 1.726.069,30,ação: Hosp. Filantrópicos e Santa Casa, 324 

ORIGEM: Federal, data: 04/06/2020,valor:     7.047.898,54, ação: Hosp. 325 

Filantrópicos e Santa Casa, ORIGEM: Federal. Sub total: valor:   37.835.608,39. 326 

DOAÇÕES: Origem: MIN. PUB. DA UNIÃO PROCURADORIA REG.TRABALHO 327 

9ª REGIAO. Data: 27/03/2020, valor: 280.044,05, Ação: Ações do Município, Data: 328 

04/05/2020, valor: 6.315,34, Ação: Ações do Município. Data: 05/05/2020, valor: 329 

20.229,14, Ação: Ações do Município. Data: 06/05/2020, valor: 3.000,00, Ação: 330 

Ações do Município. Data: 15/05/2020, valor: 21.092,05, Ação: Ações do 331 

Município. Data: 04/06/2020, valor: 2.455,96, Ação: Ações do Município. Data: 332 

30/06/2020, valor: 1.139.466,00, Ação: Ações do Município. TOTAL DA RECEITA                  333 

39.308.210,93. DESPESAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, de março a 334 

14 de julho de 2020, por Fonte de Recursos e Natureza de Despesa. FONTE 493 - 335 

Coronavírus (COVID-19). 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 336 

DETERMINADO. Valor Empenhado: 3.058.676,52. 3.1.90.16.44.00 - HORAS 337 

EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: Valor Empenhado: 440.647,62. 338 

3.3.72.39.01.00 - TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 339 

SAÚDE – CISMEPAR, Valor Empenhado: 443.419,92. 3.3.90.30.09.00 - 340 

MATERIAL FARMACOLÓGICO. Valor Empenhado: 26.779,75, 3.3.90.30.16.00 - 341 

MATERIAL DE EXPEDIENTE. Valor Empenhado: 1.116,00. 3.3.90.30.17.00 - 342 
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MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Valor Empenhado: 598,40. 343 

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. 344 

Valor Empenhado: 71.753,09. 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 345 

DE BENS IMÓVEIS. Valor Empenhado: 12.079,51. 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL 346 

DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Valor Empenhado; 3.550.054,33. 347 

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, Valor Empenhado; 348 

2.754,39. 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL, Valor Empenhado; 349 

443.263,84. 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR, Valor Empenhado; 350 

80.859,50. 3.3.90.30.99.01 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, Valor 351 

Empenhado: 4.188,00. 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 352 

EQUIPAMENTOS, Valor Empenhado 7.700,00. 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO 353 

BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 8.999,97. 354 

3.3.90.39.50.30 - SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA 355 

COMPLEXIDADE, Valor Empenhado: 13.617.453,14. 3.3.90.39.78.02 - LIMPEZA 356 

E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, Valor Empenhado; 251.752,70. SUB 357 

TOTAL: 22.022.096,68. FONTE 1493 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - 358 

(COVID-19), 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 359 

HIGIENIZAÇÃO, Valor Empenhado 10.050,00, 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE 360 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA, Valor Empenhado: 95.960,00. 3.3.90.30.35.00 - 361 

MATERIAL LABORATORIAL, Valor Empenhado: 247.862,04. SUB TOTAL: 362 

353.872,04. FONTE 359 - Transferências de Outras Instituições Públicas - 363 

Doações para Investimentos em Saúde, 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA 364 

MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, Valor Empenhado: 7.560,00. 3.3.90.30.28.00 365 

- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, Valor Empenhado: 262.992,00. 366 

3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR, Valor Empenhado: 9.516,00. SUB 367 

TOTAL: 280.068,00. DESPESAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, de 368 

março a 14 de julho de 2020, por Fonte de Recursos e Natureza de Despesa, 369 

FONTE 369 - Serviços Prestados SUS / Faturamento AIH’s, Valor Empenhado: 370 

133.000,00. SUB TOTAL:133.000,00. FONTE 495 - Atenção Básica, 371 

3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR, Valor Empenhado: 80.000,00. SUB 372 

TOTAL: 80.000,00. TOTAL DE DESPESAS 22.869.036,72. Sandra relata que a 373 

comissão de finanças indicou os conselheiros Antônio Barrichello e Sérgio Luiz 374 

Conojó para análise e acompanhamento das notas referentes aos recursos para 375 

enfrentamento do covid-19, que inclusive já agendaram uma reunião com a 376 

tesouraria para análise de toda a despesa covid. O conselheiro Edvaldo Viana diz 377 

que realmente foi uma boa ideia designar os 2 conselheiros para trabalhar com a 378 

questão dos recursos covid, inclusive gostaria de parabenizar a diretora Sandra 379 

por ter prontamente aceitado a ideia que vai facilitar o trabalho de todos.  O 380 

conselheiro Fernando Marcucci (CREFITO) questiona se o pagamento das 381 

internações no HCL será por meio de AIH’s ou de outra forma. Fernando 382 

questiona como será feito o custeio do hospital de campanha no HU. O 383 

conselheiro Jurandir Rosa solicita que o material apresentado seja 384 

disponibilizado para os conselheiros. A diretora Sandra Regina pede desculpas, 385 

pois se atrasou e acabou não conseguindo encaminhar a apresentação aos 386 

conselheiros, já o material completo é muito grande para impressão, então os dois 387 

conselheiros indicados pela comissão irão até a SMS para um treinamento para 388 

acessar o portal da transparência. O conselheiro Lincoln Ramos e Silva 389 

(Sindprevs) coloca que a comissão de finanças acabou optando por esse modus 390 

operandi de ter duas pessoas olhando as notas, até porque a prestação de contas 391 
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de janeiro e fevereiro não tinha covid ainda, março e abril foi apresentado o valor 392 

de 24 milhões e um gasto de 4 milhões, então a comissão achou por bem que 393 

tivesse 2 conselheiros acompanhando isso mais detalhadamente, mas não é uma 394 

atividade simples, por isso esses 2 conselheiros vão fazer todo um treinamento 395 

para acompanhar o portal da transparência e todo o processo e levar para a 396 

comissão, para que então ela possa emitir seus pareceres. O conselheiro Edvaldo 397 

Viana questiona sobre as contas de energia da UBS Ernani Moura Lima. Sandra 398 

Regina responde que essa questão deveria ter sido levantando na prestação de 399 

contas, a pauta em discussão é referente aos recursos covid. O conselheiro 400 

Edvaldo Viana coloca que sua dúvida é porque teve mudança no local de UBS e 401 

continuam pagando contas de 2 ou 3 locais. O presidente Luiz Soares Koury diz 402 

que o ponto de pauta já foi vencido e que o conselheiro Viana deve entrar em 403 

contato com a diretora Sandra após a reunião para se esclarecer. O conselheiro 404 

Edvaldo Viana pede que o assunto seja pauta na próxima reunião do CMS. O 405 

presidente Luiz Soares Koury solicita que o conselheiro encaminhe a sugestão 406 

de pauta para a próxima executiva. Sandra Regina diz que o assunto pode ser 407 

discutido na próxima reunião da comissão de finanças em agosto. O presidente 408 

Luiz Soares Koury qual a fonte de origem para contratação dos 50 leitos de UTI do 409 

HCOR. Sandra Regina responde que se trata da fonte 493 de recursos federais 410 

para ações do município. O presidente Luiz Soares Koury diz se poderia ser 411 

determinado que esse recurso poderia ser apenas para pacientes de Londrina. 412 

Felippe Machado (SMS) responde que quando o contrato foi firmado não havia a 413 

certeza se o recurso chegaria ou não, acima de qualquer vinculação de receita o 414 

contrato seria formalizado, pois ele tem por objetivo salvar vidas. Depois disso o 415 

MS acenou com algumas possibilidades de recursos e todos os municípios do 416 

Brasil receberam recursos para enfretamento do covid, os municípios que tem 417 

gestão plena foi aportado em analogia ao teto e os municípios sob gestão estadual 418 

receberam um teto PAC, aí cada município utiliza o recursos, dentro das diretrizes 419 

da portaria do MS, da maneira que achar interessante, sendo que depois disso os 420 

hospitais filantrópicos também receberam um montante de recurso livres para 421 

utilizar dentro do plano de contingencia, então os recursos entraram no FMS e 422 

compõe o orçamento criado pela PML para ações de enfretamento do covid -19, 423 

são 22 milhões empenhados e mais de 47 milhões já vinculados como 424 

compromisso para os próximos meses, visando a manutenção de uma assistência 425 

adequada em Londrina, então, indiferente de recursos, e até se surpreende de 426 

forma positiva com o aporte de recurso do MS, há um esforço sobrenatural da 427 

equipe da PML para que se possa fazer frente a todas as despesas que devem 428 

aumentar, pois observou-se um esperado aumento no casos. O presidente Luiz 429 

Koury questiona se já foi repassado o recurso que seria repassado para cada 430 

hospital. Felippe Machado (SMS) responde que salvo engano falta repassar para 431 

os hospitais psiquiátricos, o que deve ocorrer esta semana. O presidente Luiz 432 

Koury diz que sua informação é de que os recursos ainda não foram 433 

disponibilizados na ponta. Sandra Regina diz que salvo engano há alguma 434 

questão de aditivo, então a pendência é neste sentido. Felippe Machado coloca 435 

que a informação é de que o Hoftalon não recebeu devido a um aditivo em 436 

discussão de uma Emenda Parlamentar, pois parece que é uma emenda de 437 

custeio e o hospital tem um entendimento de que ela pode ser usada para o 438 

custeio da instituição e não dos procedimentos que estão além do extra-teto. 439 

Seguindo os trabalhos é retomada a discussão sobre eleição da nova comissão 440 
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executiva. O presidente Luiz Koury pergunta ao secretário Felippe quem será o 441 

representante da gestão na nova executiva. Felippe Machado diz que como 442 

muitos diretores querem participar, ainda não conseguiu definir a indicação, mas 443 

até amanhã irá se reunir com os diretores para indicar um nome. O presidente 444 

Luiz Koury explica que para participar da executiva tem de ser conselheiro, então 445 

ou tem de ser o próprio Felippe ou a Rosilene. Koury diz que é urgente que o 446 

segmento gestor indique até amanha o nome do seu representante. Seguindo os 447 

trabalhos é passado ao ponto de pauta: Lista de Equipamentos para UBS. A 448 

diretora Evilin Gorcks (SMS) explica que o documento não foi encaminhado 449 

antecipadamente, pois a SMS recebeu na última segunda o e-mail da 17ª RS 450 

informando que o município foi contemplado com recurso de uma resolução 451 

estadual para aquisição de equipamentos para unidade de atenção primária. Evilin 452 

realiza a seguinte apresentação: A Secretaria de Estado da Saúde – SESA/PR, 453 

publicou a Resolução SESA Nº 868/2020 que habilita o município de Londrina a 454 

pleitear adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de 455 

equipamentos para Unidades de Atenção Primária, no valor de R$ 50.000,00 456 

(cinquenta mil reais).Para compor o processo de captação de recursos estaduais, 457 

é necessário o parecer de aprovação do Conselho Municipal de Saúde de 458 

Londrina sobre a lista de equipamentos ou materiais a serem adquiridos com os 459 

recursos habilitados pela Resolução SESA Nº 868/2020.Os equipamentos 460 

adquiridos com os referidos recursos estaduais beneficiação a Unidade Básica de 461 

Saúde do Fraternidade, CNES: 2577836. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 462 

SEREM ADQUIRIDOS: Quant. 05, Equipamentos: Cadeira giratória executiva 463 

c/braços, tamanho médio, 05 Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 464 

cm),01 Poltrona reclinável com banqueta para repouso,01 Autoclave Horizontal De 465 

Mesa: Capacidade para 42 litros,01 Balança Eletrônica Pediátrica 15 kg,01 466 

Detector de batimento cardíaco fetal, 03 Esfigmomanômetro aneroide portátil,01 467 

Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico,05 Especulo vaginal inox Collin 468 

grande, 115x40 mm. 05 Especulo vaginal inox Collin médio, 105x35 mm. 10 469 

Especulo vaginal inox Collin pequeno, 90 x 30 mm. 05 Estetoscópio adulto. 02 470 

Estetoscópio pediátrico. 01 Mesa auxiliar para material ginecológico. 03 Mesa de 471 

exame clínico. 01 Cama para exame ginecológico tipo divã. 05 Pinça Cheron. 05 472 

Pinça de dissecação dente de rato, 14 cm. 05 Pinça FOERSTER Reta. 05 Pinça 473 

Pozzi (medindo de 24cm).02 Suporte para soro. 02 Tesoura Mayo. 02 Tesoura 474 

SIMS RETA, medindo 20 cm. 01 Aparelho para inalação de uso individual. 01 475 

Geladeira para guarda de vacinas. 01 Oxímetro Portátil.02 Mocho odontológico. 01 476 

Conjunto portátil para oxigenoterapia.06 Computadores. O CMS aprova a lista de 477 

equipamentos para a UBS Fraternidade. O conselheiro Lincoln Ramos solicita 478 

que o material seja encaminhado por e-mail aos conselheiros. O conselheiro 479 

Edvaldo Viana pede que o material seja encaminhado nos envelopes na próxima 480 

reunião. O conselheiro Lincoln Ramos sugere que o material seja impresso 481 

apenas para os conselheiros que solicitarem e para os demais seja enviado por e-482 

mail. O conselheiro Jurandir Rosa também solicita o documento impresso. 483 

Seguindo os trabalhos é passado ao último ponto de pauta da reunião: Informes. 484 

O conselheiro Laurito Lira informa que ele e o Lincoln fizeram o parecer das 485 

escolas de natação e o mesmo já foi encaminhado pelo conselho para o 486 

representante das escolas. Laurito informa que a SMS encaminhou para o SEEB 487 

um levantamento do número de casos por categoria profissional e isso será 488 

repassado para a secretaria do CMS, inclusive a CIST pode se reunir para 489 
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conversar sobre os números. O conselheiro Jurandir Rosa parabeniza o Dr. 490 

Koury por seu trabalho na presidência do CMS. O presidente Luiz Soares Koury 491 

agradece a participação de todos os conselheiros e diz que foi uma honra ter sido 492 

indicado e ter estado todo este período presidente do CMS de Londrina, agradece 493 

também a toda executiva, também aos servidores Sandra e Anderson da 494 

secretaria do CMS pelo trabalho, apoio e orientações durante este ano, pois não 495 

tinha nenhuma experiência para ser presidente do CMS, mas se esforçou e 496 

acredita que deu sua contribuição, mas o sucesso foi coletivo e isso foi 497 

enriquecedor, e tem certeza de que a próxima executiva terá sucesso. O 498 

conselheiro Lincoln Ramos e Silva parabeniza o Dr. Koury e toda comissão 499 

executiva, bem como os servidores do conselho que sempre procuram ajudar em 500 

todas as dúvidas, na certeza que na próxima gestão todos estarão juntos. Não 501 

havendo mais assuntos é encerrada. Esta ata foi digitada pelo servidor Anderson 502 

Luiz Oliveira Silva e revisada pela secretária Sandra Bavia. 503 

 504 

Titular Carlos Felipe Marcondes Machado  

Suplente Rosilene Machado Justificou 

Titular Maria Lúcia da Silva Lopes Justificou 

Suplente Joelma Aparecida de Carvalho  

Titular Fábio Molim Justificou 

Suplente Pilar Nadir Alvares Soldório Justificou 

Titular Lincoln Ramos e Silva  

Suplente Luís Alfredo Gonçalves   

Titular Sergio Luis Conojó  

Suplente Maria Celeste Vitorazzo Ausente 

Titular Joice Mara Cruciol e Souza Justificou 

Suplente Ester Massae Okamoto Dalla Costa  

Titular Sergio Ricardo Belon da Rocha 

Velho 

Ausente 

Suplente Sonia Regina Lunardon Vaz  

Titular Fernando César Marcucci  

Suplente Flávia Gonçalves  Justificou 

Titular Alexsandra A Jesus Moreira  
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Suplente Sem indicação  

Titular Edmilson Garcia  

Suplente Manoela Germinari Pessoa  

Titular Denise Camargo Moraes  

Suplente Luiz Soares Koury Ausente 

Titular Fahd Haddad   

Suplente Ana Paula Cantelmo Luz  

Titular Maria Aparecida Ramalho de 

Oliveira 

Ausente 

Suplente Vivian Biazon El Reda Feijó Ausente  

Titular Reilly Aranda Lopes Justificou 

Suplente Geraldo Júnior Guilherme  

Titular Edvaldo Vianna  

Suplente Elaine Bordin Ausente 

Titular Antônio Barrichello  

Suplente Livaldo Bento  

Titular Vaine Teresinha P Marques  

Suplente Teresa Moreschi  

Titular João Victor Custódio Nery  

Suplente Maria Inês Bento Gimenes Ausente 

Titular Silvia Aparecida Brazao Ausente 

Suplente Ailton de Souza Ausente 

Titular Wagner Aguiar de Almeida  

Suplente Sônia Oliveira da Silva  

Titular Faustino Aparecido de Abreu  

Suplente Alcides Antônio Oliveira  
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 505 

 506 

 507 

Titular Neide Aparecida Gonçalves Justificou 

Suplente João Maria Cabral Ausente 

Titular Eunice Tieko Myamoto  

Suplente Edvaldo Zanutto Ausente 

Titular Laurito Porto de Lira Filho  

Suplente Sem indicação  

Titular Jurandir Pinto Rosa  

Suplente Jair Rodrigues Pereira Justificou 

Titular Ângelo Barreiros  

Suplente Natal de Oliveira  

Titular  André Akira Horiuchi  

Suplente Maria José Barbosa  

Titular Sem indicação  

Suplente Alexandre Montezin  


