
1 
 

1 

ATA DA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2 

LONDRINA 3 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 4 

minutos, por vídeo conferência, após a constatação do quórum necessário, reuniram-5 

se os membros do CMS para a 326ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 6 

Saúde de Londrina. O presidente Lincoln Ramos e Silva (Sindprevs) abre os 7 

trabalhos apresentando a pauta do dia: 1.Análise e Aprovação da Pauta da 326ª 8 

Reunião Ordinária do CMS, e Aprovação da Ata da 325ª da Reunião Ordinária do 9 

Conselho Municipal de Saúde; 2.Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde 10 

Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 - Sandra Silva; 3.Apreciação do 11 

PPA (2022-2025) e Apreciação do Plano Municipal de Saúde (2022-2025)- 12 

documento completo; Evilin Gorckis; 4.Demandas Dos Conselheiros/Comissões; 5. 13 

Aprovação do Regulamento para Eleição da Comissão Executiva; 6. Informes;7. Teto 14 

máximo para encerramento. Lincoln questiona se há algum apontamento sobre a 15 

pauta apresentada. O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) pede inclusão de pauta 16 

para discussão de obra abandonada que está sendo saqueada por falta de 17 

segurança. Lincoln informa que o assunto será incluído na pauta “Demanda de 18 

Conselheiros/Comissões”. Na sequência o CMS passa a discutir a ata da 325ª 19 

Reunião Ordinária do CMS. O conselheiro Fernando Marcucci (Crefito) pede 20 

correção na ata e coloca que na página 2 da ata a Drª Mara responde ainda “sobrará 21 

11 mil reais e o valor gasto será de aproximadamente 10 mil reais”, mas salvo 22 

engano, na verdade o FMS tem 11 mil reais e será gasto 10 mil, ou seja, vai sobrar 23 

cerca de 1000 reais. O presidente Lincoln Ramos e Silva (Sindprevs) lembra que foi 24 

solicitado aos representantes da saúde do trabalhador que melhorassem a questão 25 

do notebook a ser adquirido, já que havia recurso para comprar um equipamento 26 

melhor. O conselheiro Fernando Marcucci (Crefito) solicita que na linha 433, onde 27 

se lê “Não havendo mais apontamentos, o CMS aprova o parecer”, corrija-se para 28 

“Não havendo mais apontamentos, o CMS aprova o parecer não favorável ao PL 29 

023/2021”. Não havendo mais considerações, a ata da 325ª Reunião Ordinária é 30 

aprova com os apontamentos apresentados. Dando continuidade aos trabalhos o 31 

CMS passa ao ponto de pauta “Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde 32 

Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021”. Sandra Regina Dos Santos 33 

(SMS/DGFCS) inicia a seguinte apresentação: Prestação de contas 1ºbimestre 2021-34 

Conselho Municipal de Saúde-QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências 35 

Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde.Receitas-Impostos-ITR-Previsão 36 

atualizada 2021- 772.435.000,00-Receita Realizada até bimestre 2021-37 

232.459.798,13.IPTU- Previsão atualizada 2021- 267.401.000,00. Receita Realizada 38 

até bimestre 2021-168.158.564,61.IRRF- Previsão atualizada 2021-117.260.000.00. 39 

Receita Realizada até bimestre 2021-9.990.349,71.ITBI- Previsão atualizada 2021-40 

68.325.000.00. Receita Realizada até bimestre 2021-8.024.509,00.ISS- Previsão 41 

atualizada 2021-248.690.000,00. Receita Realizada até bimestre 2021-42 

39.015.222,15.Multas e Juros de impostos. Previsão atualizada 2021-70.759.000.00. 43 

Receita Realizada até bimestre 2021-7.271.152,66.Transferencia da união(II)- 44 



2 
 

Previsão atualizada 2021-89.069.000.00. Receita Realizada até bimestre 2021-45 

19.302.747.61.Cota parte FPM(100%)- Previsão atualizada 2021-84.924.000.00. 46 

Receita Realizada até bimestre 2021-19.100.650,17. Cota parte ITR(100%)-- Previsão 47 

atualizada 2021-2.720.000,00. Receita Realizada até bimestre 2021-202.097,44.Lei 48 

compl nº87/96-Lei Kandir(100%)- Previsão atualizada 2021-49 

1.425.000,00.Transferencia do Estado (III)- Previsão atualizada 2021-332.315.000,00. 50 

Receita Realizada até bimestre 2021-93.671.153,76. Cota parte ICM (100%)- 51 

Previsão atualizada 2021-212.530.000,00. Receita Realizada até bimestre 2021-52 

33.492.155.75. Cota parte IPVA (100%)- Previsão atualizada 2021-116.410.000,00. 53 

Receita Realizada até bimestre 2021-59.621.298,61. Cota parte DO IPI-Exportação 54 

(100%)- Previsão atualizada 2021-3.375.000,00. Receita Realizada até bimestre 55 

2021-557.699,40.Receita de Impostos e Transferência Constitucional e Legais 56 

vinculadas á Saúde- Previsão atualizada 2021-1.193.819.000,00. Receita Realizada 57 

até bimestre 2021-345.433.699,50. QUADRO B - Despesa Total com Ações e 58 

Serviços Públicos de Saúde. Despesas com ações e serviços públicos de 59 

Saúde(ASPS)-Por subfunção e categoria econômica-Atenção básica, dotação 60 

atualizada-125.524.833,79.Despesas empenhadas-22.324.071,89.Despesas 61 

liquidadas-21.129.526,18.Despesas correntes-125.261.000,00. Despesas 62 

empenhadas-22.261.238,10. Despesas liquidadas- 21.129.526,18.Despesas de 63 

capital- dotação atualizada-263.833,79. Despesas empenhadas-112.833,79. 64 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial- dotação atualizada-134.302.000,00. Despesas 65 

empenhadas-24.273.200,68. Despesas liquidadas-23.619.676,01. Despesas 66 

correntes-134.225.000,00. Despesas empenhadas-24.273.200,68. Despesas 67 

liquidadas-23.619.676,01.Despesa de capital-dotação atualizada-77.000,00.Suporte 68 

Profilático e Terapêutico- dotação atualizada-1.185.000,00.Despesas empenhadas-69 

437.005,08.Despesas liquidadas-374.587,93.Despesas correntes- dotação atualizada-70 

1.181.768,83. Despesas empenhadas-433.773,91. Despesas liquidadas-71 

371.356,76.Despesa de capital- dotação atualizada-3.231,17. Despesas 72 

empenhadas-3.231,17. Despesas liquidadas- 3.231,17. Vigilância Sanitária- dotação 73 

atualizada-8.764.000,00. Despesas empenhadas-762.157,71. Despesas liquidadas-74 

758.195,69. Despesas correntes-8.764.000,00. Despesas empenhadas-762.157,71. 75 

Despesas liquidadas-758.195,69. Vigilância Epidemiológica- dotação atualizada-76 

12.530.000,00. Despesas empenhadas-2.053.399. Despesas liquidadas-77 

2.053.399.Despesas correntes-- dotação atualizada-12.530.000,00. Despesas 78 

empenhadas-2.053.399. Despesas liquidadas-2.053.399.Outras subfunção( apoio 79 

administrativo/ manutenção). dotação atualizada-35.326.000,00. Despesas 80 

empenhadas-5.208.028,31. Despesas liquidadas-5.147.315,77. Despesas correntes-81 

35.326.000,00. Despesas empenhadas-5.208.028,31. Despesas liquidadas-82 

5.147.315,77.Total das Despesas com saúde- dotação atualizada-317.631.833,79. 83 

Despesas empenhadas-55.107.862,86. Despesas liquidadas-53.082.700,77. 84 

MAIORES PAGAMENTOS A PRESTADORES 1º BIMESTRE 2021.UEL-HOSPITAL 85 

UNIVERSITÁRIO REG NORTE PR-VALOR R$15.288.335,69.IRMANDADE SANTA 86 

CASA DE LONDRINA- VALOR R$14.632192,48.INSTITUTO DO CANCER DE 87 

LONDRINA- VALOR R$9.263,684,42.ASSOC.EVANGELICA BENEFICIENTE DE 88 
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LONDRINA-AEBEL- R$5.064.494,23.CISMEPAR-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO 89 

PARANAPANEMA- R$3.954.266,93.ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS, FAMILIARES E 90 

DOENTES MENTAIS DE LONDRINA-AFDM- R$1.470.601,99.HOFTALON CENTRO 91 

DE ESTUDOS E PESQUISA DE VISÃO- R$1.250.761,95. ASSOCIAÇÃO DE 92 

AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DE LONDRINA-AFDM-93 

362.245,39.TOTAL-51.286.583,08.Sandra finaliza informando que a CPI Covid 94 

solicitou a SMS os dados de todos os pagamentos e despesas que Londrina teve com 95 

o recurso covid, sendo que estas informações já foram encaminhadas há um mês 96 

para a CPI. O conselheiro Laurito Porto (SEEB) faz leitura da parte final da ata da 97 

Comissão De Orçamento E Finanças, onde constam todas as ressalvas da comissão 98 

a respeito da prestação de contas: A comissão é de parecer favorável à aprovação 99 

das contas do relatório administrativo financeiro do mês de janeiro e fevereiro de 2021 100 

com as seguintes ressalvas: relatório de avaliação das entidades do Terceiro Setor 101 

prestadoras de serviço, que será definido pela comissão, ficando responsável o 102 

conselheiro Wagner Aguiar pelo acompanhamento e formação do relatório. A 103 

Comissão ressalta as pendencias do relatório de auditoria detalhado dos contratos 104 

firmados com o CISMEPAR, não priorização da Atenção Básica por parte de 105 

financiamentos estaduais e federais e a análise das notas fiscais dos contratos de 106 

manutenção de veículos que será feita pela comissão. Com 5 aprovações, 11 107 

aprovações com ressalva e uma abstenção da conselheira Juvira Cordeiro 108 

(Consoeste), a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde Referente aos 109 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 é aprovada com ressalvas pelo pleno do CMS. 110 

O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) se nos slides 9,10 e 11 trata-se de 111 

pagamento de 30 mil reais para pagamento de contratação de projetos. Evilin 112 

Gorcks (SMS/DPGS) explica que se trata de uma estimativa, pois quando a SMS faz 113 

a contratação de projetos a SMO é que faz o termo de referencia e passa o 114 

orçamento do projeto, então todas estas ações tem de estar cadastradas no PPA para 115 

que possam ser executadas, logo, não significa que será usado exatamente os 30 mil 116 

descritos, pois pode ser que o projeto seja até mais caro e necessite de aporte de 117 

recurso. O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) questiona que tipo de projeto se 118 

trata, pois, salvo engano a SMS tem uma arquiteta da Cohab que foi cedida, logo, ela 119 

não poderia exercer essa função de elaboração dos projetos ou se trata de coisas 120 

distintas. Evilin Gorcks (SMS/DPGS) responde que se trata de coisa diferentes, mas 121 

não sabe explicar ao certo o trabalho da arquiteta da DVS, no caso a contratação é 122 

para projetos arquitetônicos e complementares, sendo que a própria PML e IPPUL 123 

que tem arquitetos eles não elaboram este tipo de projeto mais complexo e 124 

específico, por isso é feita a contratação deste tipo de projetos. O conselheiro 125 

Edvaldo Viana (Conleste) questiona qual é o trabalho da arquiteta que está na DVS. 126 

O secretário de Saúde Felippe Machado responde que o trabalho da arquiteta da 127 

SMS é fazer a análise dos projetos que são apresentados pelos estabelecimentos que 128 

desejam o alvará sanitário de acordo com as RDC’s, dar orientações quando 129 

necessário e aprovar aquilo que lhe compete e posteriormente encaminhar para os 130 

demais setores da DVS, portanto, o trabalho dela não tem ligação nenhuma com a 131 

elaboração de projetos para a SMS, infelizmente não há nenhum setor de elaboração 132 
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de projetos dentro da PML, logo, todos os projetos do município são contratados por 133 

meio de licitação. O conselheiro Fernando Marcucci questiona se o prédio do PA do 134 

Maria Cecilia é da PML ou alugado. Fernando questiona se não vai ocorrer nenhuma 135 

reforma de Caps e caso negativo se não seria possível incluir alguma reforma no 136 

período. O secretário de Saúde Felippe Machado responde que o PA do Maria 137 

Cecília está em um prédio que é da PML e o plano é mudar para um prédio maior ao 138 

lado que também é da prefeitura. No tocante aos CAPS, a SMS já fez a reforma do 139 

CAPS I, o CAPS AD foi transferido para o prédio do antigo ortopédico já com todas as 140 

adequações necessárias e será feita uma reforma do CAPS III caso não seja possível 141 

a construção de uma nova estrutura prevista. O presidente Lincoln Ramos e Silva 142 

questiona sobre a reforma do prédio da DVS e a aquisição de veículos para a 143 

vigilância ambiental. O secretário de Saúde Felippe Machado responde que a SMS 144 

realmente tem o desejo de reformar o prédio da DVS, mas o local tem alguns 145 

entraves por se tratar de um prédio cedido pelo IPPUL, mas a vontade que tem no 146 

radar é a de juntar toda a SMS em um só lugar, algo que traria maior agilidade no 147 

processo de trabalho, mas não sabe se isso vai ser possível, por isso também há uma 148 

previsão de reforma e já foi feito um orçamento na DVS das melhorias necessárias, 149 

algo que está previsto em uma ação específica. O conselheiro Edvaldo Viana pede 150 

informações sobre a UPA da Zona Leste. O secretário de Saúde Felippe Machado 151 

diz reconhecer a fragilidade do aparelhamento de urgência e emergência na região 152 

leste, houve um pleito da CML de um espaço na região leste para abrigar a câmara 153 

temporariamente e a recusa de um órgão federal, e ai começaram as discussões se 154 

para a saúde este espaço poderia ser cedido, então tem conversar com alguns 155 

vereadores a respeito disso, mas dificuldade não estaria apenas na construção da 156 

estrutura e sim manter a mesma com os recursos humanos adequados, algo bastante 157 

difícil, de toda sorte para o ano que vem tem o compromisso de alguma solução para 158 

os atendimento de urgência e emergência da zona leste, senão a construção de uma 159 

UPA propriamente dita, mas ao menos a mudança de uma unidade básica para 160 

pronto atendimento ou estender os horários de funcionamento para acolher melhor a 161 

demanda. Evilin Gorcks (SMS/DPGS) explica que são duas ações separadas: ação 162 

nº 3 que é de obras e equipamentos para atenção básica e a ação nº 4 que é para 163 

atenção especializada, então tem as ações descritas que já estão incluídas neste 164 

formato do PPA com a do PA do Maria Cecília, mas conforme surgir mais aporte de 165 

recursos da PML ou captação de recursos externo, a SMS pode incluir mais obras 166 

dentro desta ação, já que para o PPA o que importa é ter ação aberta e a iniciativa, 167 

então uma possível reforma da DVS e a questão dos veículos se encaixaria na ação 168 

nº 4. O conselheiro Laurito Porto Filho questiona qual seria a localização dos novos 169 

prédios do CAPS. Cláudia Denise (SMS/DSCS) ao lado do Centro POP será 170 

construído o CAPS AD e há uma reserva de um terreno ao lado do terminal do Ouro 171 

Verde para construção do CAPS AD 3 I. A conselheira Nadya Pelizzari (CRP) 172 

questiona porque a previsão do CAPS é somente para 2024/2025 se já há um terreno 173 

para construção. Evilin Gorcks (SMS/DPGS) que além do limite orçamentário de 174 

construção por ano, ainda há a parte da construção dos projetos, o CAPS já teve 175 

projetos aprovados e que não foram concretizados, logo estes projetos precisam ser 176 
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atualizados, então tem esta parte técnica para resolver antes de construir, além da 177 

captação do recurso junto a esfera federal, algo que demanda um certo tempo até a 178 

execução da obra. A conselheira Nadya Pelizzari (CRP) questiona se seria outro 179 

recurso e não o que veio para a construção dos 2 CAPS e o que houve com o recurso 180 

em questão, se é preciso fazer outra solicitação, inclusive lembra que na época a 181 

empresa que pegou o projeto não concluiu e teve problemas na justiça, então gostaria 182 

de saber se isso já foi resolvido com a empresa ou se já tem outra, senão isso fica se 183 

estendendo, pois isso já aconteceu há muitos anos. Evilin Gorcks (SMS/DPGS) diz 184 

que realmente foi o que ocorreu , houve uma dificuldade com a empresa que não 185 

entregou todos os projetos, sendo que para captação de todo o recurso o MS exigia a 186 

apresentação de todos os projetos aprovados, diante disso não houve tempo hábil 187 

para que toda documentação fosse apresentada dentro do prazo, logo, o recurso não 188 

está mais disponível e precisa ser feita uma nova captação. O conselheiro Edvaldo 189 

Viana questiona como ficaria a questão da obra da UBS Fraternidade. O secretário 190 

Felippe Machado responde que as UBS’s Fraternidade, Lerroville, Vila Brasil e Vivi 191 

Xavier tiveram problemas e tiveram de ser licitadas novamente, pois as empresas 192 

infelizmente não cumpriram os contratos e os mesmo tiveram de ser rescindidos, 193 

todas estas 4 unidades estão em processo de licitação, 3 delas com abertura de 194 

envelopes para a próxima semana e a UBS Fraternidade aguarda-se a SESA para 195 

poder licitar, pois uma parte do recurso é do estado, então vai entrar neste PPA 196 

porque a ideia é entregar estas unidades ainda este ano. O conselheiro Edvaldo 197 

Viana diz que a zona leste é muito deficitária, muitas unidades da região foram 198 

fechadas, o pessoa da região do Monte Cristo e Santa Fé estão tendo de ir lá para o 199 

Armindo Guazzi, com a UBS Fraternidade ficaria mais perto para esta população, mas 200 

como não depende do novo PPA fica mais tranquilo quanto a isso. Seguindo os 201 

trabalhos o conselho passar a discutir o Plano Municipal de Saúde (2022-2025). A 202 

diretora Evilin Gorcks (SMS/DPGS) relembra que na última reunião do conselho foi 203 

feita a aprovação das diretrizes, objetivos e metas do plano 2022/2025 e da PAS 204 

2022, o que os conselheiros receberam desta vez foi o documento completo do plano, 205 

com toda a parta da introdução apresentando os serviços e a produção do exercício 206 

anterior, o planto possui ainda o capitulo das diretrizes  que foi aprovado também na 207 

reunião anterior. Na reunião passada foi solicitado a alteração de metas, salvo 208 

engano, o conselheiro Fernando fez uma solicitação de alteração na primeira meta 209 

que é a de “ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção 210 

básica”, inicialmente a meta era de 65% em todos os anos e isso foi alterado para 211 

65% em 2022 e 2023 e 70% em 2023 e 2024. Outra alteração solicitada pelo 212 

conselho foi em relação a contratação de profissionais , as meta para 2022 a 2025 era 213 

de 15,10,10 e 8 e foi feita uma ampliação para 43,50,59 e 70 no período, relembrando 214 

novamente que a SMS tenta por uma previsão um pouco mais realista de acordo com 215 

a disponibilidade orçamentária, mas claro que se houver mais aporte de recurso a 216 

SMS vai ampliar gradativamente as ações de acordo com as prioridades. O 217 

presidente Lincoln Ramos e Silva questiona a parte que apresenta da vigilância 218 

ambiental dá a entender que o serviço só trabalha com dengue, sendo na verdade o 219 

setor tem várias atividades que não foram citadas, por exemplo, o serviço de 220 
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Castramóvel que atingiu recentemente mais de 10 mil castrações, o serviço do 221 

Vigiágua que monitora toda água de Londrina mensalmente, o Vigisolo,Vigiar, as 222 

zoonoses, ou seja, muita mais coisas além da dengue.  Lincoln lembra que na 223 

reunião fez vários apontamentos, inclusive sobre a questão dos veículos, sobre a 224 

reforma do prédio, então foram apenas as duas questões colocadas pela Evilin. O 225 

secretário Felippe Machado responde que as importantes ponderações do 226 

conselheiro serão incluídas, o trabalho desenvolvido pela vigilância ambiental é bem 227 

mais complexo e de grande importância, então vai pedir para a diretor Fernanda 228 

complementar o texto do plano. O conselheiro Fernando Marcucci questiona se as 229 

ações específicas de cada meta não entram no plano final. Evilin responde que 230 

conforme explicado na reunião anterior, no documento constam as metas e 231 

indicadores, já as ações são pactuadas anualmente na programação anual de saúde, 232 

algo que foi aprovado na reunião passada as ações para o ano de 2022. O 233 

conselheiro Fernando Marcucci solicita que seja encaminhado ao conselho a versão 234 

final da programação anual de saúde. O presidente Lincoln Ramos e Silva lembra 235 

que questionou que a meta de aquisição de veículos era muito tímida em relação a 236 

necessidade da SMS e se isso não poderia ser melhorado. Evilin responde que 237 

essas metas são revistas anualmente pela PAS e incluídas as suas respectivas 238 

ações, então isso pode ser repactuado a cada ano conforme o cenário vivenciado, por 239 

exemplo, não é porque foi colocado 1 veículo para 2024 que só vai pode ser 240 

comprado o que foi pactuado, isso vai ser repactuado e a intenção da SMS é sempre 241 

de fazer a maior aquisição possível para manutenção das atividades. Dando 242 

sequência a reunião o conselho passar a discutir a pauta “Demandas de 243 

Conselheiros/Comissões”. O conselheiro Edvaldo Viana relata problemas de invasão 244 

na obra da UBS Fraternidade e diz que gostaria que a comissão de boras e a SMS 245 

fizessem uma visita no local para ver a atual situação e ver o que pode ser feito, pois 246 

quanto mais depredado o local mais dinheiro terá de ser gasto novamente. Evilin diz 247 

que na próxima segunda a SMS,SME e SMO tem uma ação programada para fazer o 248 

fechamento dos acessos a unidade, pois realmente situação lá está complicada e 249 

infelizmente não é tão rápido o processo de licitar novamente a obra, então vai ser 250 

fechado com alvenaria os acessos a UBS, a CMTU vai retirar entulho do local, algo 251 

semelhante ao que foi feito no SAMU, a SMAS e a equipe do consultório de rua irão 252 

fazer na próxima sexta uma abordagem do pessoal que está utilizando o espaço para 253 

avisar que eles não vão mais poder ter acesso ao prédio a partir de segunda. Quanto 254 

ao processo da nova licitação, a SMO finalizou toda documentação  e a SMS tem feito 255 

contato diário com a SESA para aprovação do documento, a aprovação da parte da 256 

engenharia eles já deram e está sendo encaminhada a documentação física para a 257 

SESA para tramitar, assim que a SMS receber o aval para licitação o processo estará 258 

adiantado na diretoria, então a intenção é que este ano seja dado a ordem de serviço 259 

e concluir o mais rápido possível a unidade, até lá vai ser feita a ação para lacrar o 260 

prédio. O conselheiro Edvaldo Viana pede que a comissão de obras seja notificada 261 

para que possa acompanhar esta ação e passar para o conselho o que foi feito. O 262 

presidente Lincoln Ramos e Silva relata que o conselho recebeu uma reclamação 263 

sobre falta de atendimento no telefone da UBS Itapuã e também da falta de médicos 264 
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na unidade. A diretora Valéria Barbosa (SMS/DAPS) responde que na reunião 265 

passada o senhor Ângelo fez uma solicitação, a SMS fez uma resposta, mas o senhor 266 

Ângelo ainda não se sentiu contemplado, então hoje foi feita uma nova resposta e 267 

reencaminhado para o CMS, nesta nova resposta consta a relação nominal dos 268 

médicos de cada unidade básica e os exames feitos em cada uma delas. Em relação 269 

ao telefone da UBS Itapoã, os telefones das unidades de saúde andam muito 270 

sobrecarregados, pois as pessoas ligam para agendar vacinas, a equipe usa o 271 

telefone para repassar resultados de exames e gerar menos demanda na unidade, 272 

isso realmente é um nó que a SMS tem com as linhas telefônicas, mas a DAPS vai 273 

ver com a equipe alguma estratégia para melhorar isso e as pessoas tenham mais 274 

acesso ao telefone. Em relação a UBS Santiago, hoje a unidade conta com três C.G, 275 

três pediatras e um G.O. A UBS Itapoã tem 4 clinico gerais. Foi encaminhado para o 276 

conselho por e-mail também a planilha no número de exames realizados, assim os 277 

conselheiros vão poder ver que a SMS não parou de fazer exames durante a 278 

pandemia, o que houve foi uma diminuição do número de coletas e uma priorização 279 

dos exames de emergência para que não ocorresse aglomeração dentro da unidade, 280 

mas os atendimento eletivos já foram retomados normalmente, então o ritmo normal 281 

está voltando, mas sempre tomando os cuidados de distanciamento, já que as 282 

unidades não são estruturas muito grandes a ponto de acomodar grande número de 283 

pessoas, então existe sim essa dificuldade. Valéria prossegue e diz que se algum 284 

conselheiro ver algo inconsistente com que ela está apresentando, não precisa 285 

esperar reunião do conselho e pode ligar direto para ela na DAPS e falar o que está 286 

acontecendo, a DAPS vai até a unidade ver o que está acontecendo para resolver o 287 

problema, não precisa ser somente para uma questão particular ou de parentes, se 288 

alguém da comunidade estiver com problemas a DAPS está de portas abertas para 289 

ver o que está acontecendo, claro que o serviço não é perfeito, mas a equipe vai fazer 290 

o possível para atender da melhor forma possível diante do cenário de pandemia. 291 

Valéria diz que faltou alguns dados do Itapoã na planilha, mas vai complementar e 292 

reenviar ao conselho, se ainda restar alguma dúvida é só avisar a Sandra do CMS 293 

que ela comunica a DAPS e a equipe esclarece qualquer dúvida surgida. Valéria 294 

complementa a informação da UBS Itapoã dizendo que a unidade conta hoje com os 295 

com o Drº Júlio, Drº Eda, Drº Lincoln, Drº Márcio e Drº Rômulo e Drª Isabela, então a 296 

unidade tem bastantes profissionais, no entanto, acontecesse que a unidade está 297 

atendendo a demanda do Ouro Branco que está atendendo apenas respiratório, isso 298 

claro deixa a unidade meio sobrecarregada, ainda mais com as restrições da 299 

pandemia, mas agora tudo está sendo retomado.  O presidente Lincoln Ramos e 300 

Silva pergunta qual o número de telefone para contata com a Drª Valéria. Drª Valéria 301 

responde que os conselheiros podem entrar em contato com ela por meio dos 302 

telefones 3372-9825/3372-9826/3372-9827/3372-9829 ou em alguma urgência pelo 303 

celular 999095580. O conselheiro Ângelo Barreiros agradece a equipe da SMS 304 

pelas informações prestadas, porém, vale ressaltar que conforme as linhas 413 a 419 305 

da última ata, seu questionamento foi em relação aos exames que estavam 306 

suspensos, e lá está escrito que seria informado, mas formalmente  não recebeu está 307 

informação, no entanto, foi atrás e fez uma ligação na UBS Santiago e recebeu a 308 
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informação de que tudo tinha voltado ao normal, então recebeu a informação da 309 

unidade de saúde e não da SMS, logo, vale ressaltar que em razão da sua 310 

interferência houve o retorno do atendimento à população. Drª Valéria pede desculpas 311 

ao senhor Ângelo se a resposta não contemplou o que ele precisava, mas na planilha 312 

encaminhada ao conselho consta que a UBS Santiago colheu de maio a junho cerca 313 

de 3631 exames, então a unidade não deixou de colher exames, houve apenas uma 314 

priorização dos casos mais urgentes. O conselheiro Ângelo Barreiros diz que é 315 

testemunha de que foi negado atendimento dos exames, por isso fez o 316 

questionamento, mas parece que agora voltou ao normal. Drª Valéria responde que 317 

os atendimentos eletivos realmente estavam suspensos, os 3631 exames realizados 318 

em maior e junho foram de exames urgentes que não podiam esperar, os que foram 319 

considerados sem prejuízo grave ao paciente não estavam sendo feitos. O 320 

conselheiro Ângelo Barreiros diz que aceita a justificativa, mas ainda fica a ressalva: 321 

o usuário tem de ser atendido e isso é dever do estado. A conselheira Nadya 322 

Pelizzari (CRP) demonstra sua preocupação quanta necessidade de reuniões da 323 

Comissão de Saúde Mental, houve uma demanda esta semana sobre o esgotamento 324 

do atendimento de saúde mental no HZS, com a pandemia o cenário da saúde mental 325 

agravou em todo mundo, então é o momento de unir as forças e todos se unirem, pois 326 

a demanda vai aumentar, e o indicador principal são as internações que tem 327 

aumentado demais, o número de tentativas de suicídio que tem aumentado em todas 328 

as faixas etárias, inclusive atende no CAPS infantil e atendeu crianças de 9,10 anos 329 

com tentativa de homicídio, então gostaria de pedir a todos que puderem participar da 330 

Comissão de Saúde Mental, a comissão ainda não tem coordenador e é preciso 331 

definir uma data previamente para as pessoas se organizarem , o que não dá mais é 332 

para as pessoas falarem que não sabia ou que não podia participar. O presidente 333 

Lincoln Ramos e Silva diz que vai chamar a comissão para que ela eleja seu 334 

presidente e retome suas atividades normais. Outro ponto é que hoje o CMS recebeu 335 

um ofício da ALSM com vários questionamentos sobre a saúde mental e ele será 336 

encaminhado para a SMS. A conselheira Juvira Barbosa Cordeiro (ALSM) diz que ia 337 

cobra justamente um encaminhamento sobre este documento, pois este documento 338 

foi enviado ao conselho há algum tempo. A diretora Claudia Denise (SMS/DSCS) 339 

informa que a Comissão de Saúde Mental  tem reunião marcada para o dia 28/07 no 340 

HZS, o diretor do hospital tem um projeto de expansão de 10 leitos dentro do hospital, 341 

mas gostaria de adiantar que já foi construído um fluxo pela equipe da SMS e do HZS 342 

para que não aconteça uma sobrecarga, mas foi entrado em consenso com a equipe 343 

e tem algo já encaminhado. O conselheiro Edvaldo Viana (Conleste) solicita que a 344 

SMS disponibilize para a próxima reunião a base populacional da UBS Lindóia, pois 345 

parece que a secretaria tem como base populacional cerca de 9 mil pessoas, no 346 

entanto, há 5 anos já passava e muito disso, a unidade atende Aratel que é 347 

condomínio de chácaras, a cidade industrial, os conjuntos Lindoia, Eucaliptos, José 348 

Mauricio Barroso, Jardim Alemanha, Indusville I e II, Jardim Marisol, Jardim Urca, 349 

Parque Waldemar Hauer B, Nacional, Vila Isabel, Vila Romana e Gleba Lindóia,  350 

então é muito pouco dizer que uma UBS que atende 12 bairros é de apenas 9 mil 351 

pessoas, e ainda, gostaria de saber qual seria o porte de uma UBS para atender a 352 
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população real destes 12 bairros. Drª Valéria diz que irá disponibilizar a informação 353 

para a próxima reunião do CMS. O presidente Lincoln Ramos e Silva diz que outra 354 

demanda do CMS é que circulou na imprensa a questão de lotes de vacinas vencidas, 355 

portanto, gostaria de saber da SMS se Londrina recebeu algum destes lotes. A 356 

diretora Fernanda Fabrin (SMS/DVS) responde que Londrina não recebeu nenhum 357 

lote vencido de vacinas contra a covid, então não foi aplicado nenhuma vacina 358 

vencida, já que a SMS fez toda a análise. O presidente Lincoln Ramos e Silva dá 359 

sequência aos trabalhos e apresenta demanda da COMUNIAIDS, a qual levantou a 360 

questão do prédio do antigo posto central, a parte de baixo do prédio está sendo 361 

ocupada pela 17ª RS e houve uma solicitação para que o município ocupasse 362 

também a parte de baixo devido a acessibilidade, já que para acessar a parte de cima 363 

são dois lances de escada e a população está reclamando desta questão, diante 364 

disso, gostaria de saber da gestão como anda esta conversa com a regional. O 365 

conselheiro Fernando Marcucci informa que a COMUNIAIDS estará se reunindo 366 

amanhã as 08h30m e aguarda a presença da Lúcia da 17ª RS para um 367 

posicionamento sobre esta questão. O conselheiro Reilly Lopes diz que o prédio da 368 

17ª RS na Piauí tem elevador e isso auxilia na acessibilidade. O presidente Lincoln 369 

Ramos e Silva explica que se trata de outro prédio e não o da Rua Piaui. Cláudia 370 

Denise (SMS/DSCS) coloca que esteve visitando o local citado, conversou com a 371 

Lúcia sobre a saída da 17ª RS do local para que o município possa fazer as 372 

adequações no prédio, mas por enquanto eles ainda não tem uma previsão de 373 

quando vão poder desocupar o local, o local até tem um elevador, mas é de carga e 374 

não de transporte de pessoas, então foi solicitado a visita de uma arquiteta para 375 

avaliar o prédio, mas são duas opções: a regional colocar um elevador para pessoas 376 

enquanto não puder desocupar o local ou fazer uma adequação no piso inferior e uma 377 

inversão dos serviços instalados no local, então algumas questões já estão sendo 378 

encaminhadas a aguarda-se a arquiteta para fazer a avaliação do custo destas 379 

possíveis mudanças. O presidente Lincoln Ramos e Silva diz que a melhor opção 380 

seria mesmo trocar o elevador. A conselheira Joelma Carvalho coloca que a diretora 381 

Lúcia já está conversando com a arquiteta do estado para que ela faça esta avaliação 382 

in loco. O conselheiro Reilly Lopes (HZN) informa que o HZN ficou como referência 383 

para covid 19 neste ano, foram 80 leitos ofertados para esta demanda, com isso 384 

foram suspensas as cirurgias, mas com a vacina e uma demanda felizmente mais 385 

baixa, o hospital fez uma readequação, o governo do estado desabilitou 40 leitos 386 

covid, então o HZN segue com 40 leitos covid e os outros 40 foram retomadas as 387 

atividades cirúrgicas, então a demanda está muito grande, pois foram 16 meses sem 388 

fazer cirurgia e agora aos poucos isso está sendo retomado. O presidente Lincoln 389 

Ramos e Silva coloca que a Comissão de Finanças fez um questionamento sobre o 390 

recurso da portaria 2068/2020, a qual habilita o município a receber incentivo 391 

financeiro mensal para a equipe de saúde integrada e programação de formação 392 

profissional no âmbito da atenção primária, ou seja, habilita recurso para os médicos 393 

residentes, portanto, foi feita uma solicitação para que a gestão verificasse onde está 394 

este recurso, já que foi apontado que Londrina estava perdendo este recurso os 395 

residentes para outros municípios devidamente habilitados. Lincoln diz que o 396 
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conselho se debruçou sobre uma legislação que está sendo criada pelo município 397 

para tratar esta questão, mas ao ler a portaria observou que a legislação que está 398 

sendo tratada vem para colaborar, mas não é um impeditivo de que o município 399 

receba e aplique este recurso de cerca de 54 mil reais/mês para 12 residências 400 

médicas. Sandra Regina Silva (SMS/DGFCS) diz que consultou o site do fundo e 401 

não identificou este valor de 54 mil dentro das ações estratégicas, o texto da portaria 402 

fala “Habilitar os municípios, descritos no anexo a esta Portaria, a receberem 403 

incentivo financeiro de custeio adicional mensal para equipes de saúde integradas a 404 

programas de formação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde”, então, 405 

salvo engano, o recurso é para a equipe e não para o profissional, mas de qualquer 406 

forma não identificou este recurso no caixa do município. O presidente Lincoln 407 

Ramos e Silva diz que pela descrição uma parte é para residência médica e outra 408 

para a ESF. Sandra Regina Silva reafirma que não identificou a transferência deste 409 

recurso do FNS para o fundo do município. O presidente Lincoln Ramos e Silva 410 

solicita que a SMS faça um levantamento detalhado desta questão e depois 411 

encaminhe resposta ao CMS. Seguindo os trabalhos é passado ao ponto de pauta: 412 

Aprovação do Regulamento para Eleição da Comissão Executiva. O conselheiro 413 

Fernando Marcucci coloca que a Comissão Eleitoral se reuniu na semana passada e 414 

fez algumas alterações no regulamento por conta da questão do voto em reunião 415 

virtual. Fernando informa a composição da comissão: Fernando Marcucci 416 

(presidente), Eunice Tieko Myamoto (relatora), Luiz Koury (Vice coordenador) e 417 

Wagner Aguiar (secretário). Fernando coloca que data da reunião de eleição ficou 418 

para o dia 27/07, as 14h00, em reunião virtual, podendo cada chapa mandar um 419 

representante e um fiscal para acompanhar o processo eleitoral na sede da secretaria 420 

do CMS. Não havendo questionamentos o CMS aprova o regulamento da eleição da 421 

Comissão Executiva Gestão 2021/2021. O conselheiro Fernando Marcucci orienta 422 

que as chapas retirem os formulários de inscrição de chapa com antecedência e 423 

entregue tudo devidamente preenchido. Seguindo com os trabalhos o conselho chega 424 

ao último ponto de pauta da reunião: Informes. O presidente Lincoln Ramos informa 425 

que o Sindserv está substituindo os conselheiros Fábio Molin e Pilar Soldorio pelos 426 

conselheiros Marco Modesto (titular) e Mário Sérgio Gazolli (suplente).  O conselheiro 427 

Marco Modesto afirma que o Sindserv tem interesse em participar da Comissão de 428 

Obras. O presidente Lincoln Ramos pede para que o conselheiro entre em contato 429 

com a Sandra do conselho e verifique quais outras comissões o Sindserv estava 430 

participando. O conselheiro Laurito Porto Filho informa que ontem a 24ª Promotoria 431 

de Saúde organizou uma reunião para falar sobre o Coapes, ela trata da questão da 432 

conexão entre o ensino e o serviço de saúde, sendo que a gestão vai ter uma 433 

renovação deste contrato com as instituições de ensino superior em dezembro, sendo 434 

que a próxima reunião será daqui a 15 dias, onde as instituições irão apresentar como 435 

elas podem prestar serviços e a PML ficou de apresentar as necessidades que o 436 

serviço tem. O presidente Lincoln Ramos explica que foram ofertadas duas vagas, um 437 

usuário e um trabalhador, para participar do COAPES, então participou junto com o 438 

Laurito representando o conselho provisoriamente, então sugere que os dois 439 

segmentos discutam e indiquem representantes definitivos. Não havendo mais 440 
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assuntos, a reunião é encerrada. Esta ata foi digitada pelo servidor Anderson Luiz 441 

Oliveira Silva e revisada pela secretária Sandra Bavia.  442 

Titular Carlos Felipe Marcondes Machado 
 

Suplente Rosilene Machado  

  Maria Lúcia da Silva Lopes Justificou 

Suplente Joelma Aparecida de Carvalho  

Titular Marco Antônio Modesto 
 

Suplente Mário Sérgio Gazolli  

Titular Lincoln Ramos e Silva  

Suplente Luís Alfredo Gonçalves  Ausente 

Titular Ligia Mara da Silva do Amaral Ausente 

Suplente Sandra Maria da Silva Matos  Ausente 

Titular Joice Mara Cruciol e Souza Ausente 

Suplente Ester Massae Okamoto Dalla Costa 
 

Titular João Batista Martins Justificou 

Suplente Nadya Christina Silveira Pellizari 
 

Titular Fernando César Marcucci  

Suplente Flávia Gonçalves  Justificou 

Titular Alexsandra A Jesus Moreira Ausente 

Suplente Ana Paula Gracindo Ausente 

Titular Edmilson Garcia  

Suplente Manoela Germinari Pessoa Justificou 

Titular Lincoln Vieira Magalhães Ausente 

Suplente Luiz Soares Koury Justificou 

Titular Fahd Haddad  Justificou 

Suplente Ana Paula Cantelmo Luz  

Titular Rita Domansky  
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Suplente Vivian Biazon El Reda Feijó justificou 

Titular Reilly Aranda Lopes  

Suplente Geraldo Júnior Guilherme  

Titular Edvaldo Vianna  

Suplente Amélia do Nascimento Magrinelli Ausente 

Titular Maria Apª Silva Montes Ausente 

Suplente Livaldo Bento Ausente 

Titular Vaine Teresinha P Marques  

Suplente Teresa Moreschi Justificou 

Titular João Victor Custódio Nery  

Suplente Maria Inês Bento Gimenes Ausente 

Titular Sem indicação 
 

Suplente Ailton de Souza Ausente 

Titular Wagner Aguiar de Almeida  

Suplente sem indicação  

Titular Faustino Aparecido de Abreu Justificou 

Suplente Alcides Antônio Oliveira  

Titular Neide Aparecida Gonçalves 
 

Suplente João Maria Cabral Ausente 

Titular Eunice Tieko Myamoto  

Suplente Edvaldo Zanutto Ausente 

Titular Laurito Porto de Lira Filho  

Suplente Regina Ferreira de Souza Ausente 

Titular Jurandir Pinto Rosa  

Suplente Jair Rodrigues Pereira Ausente 

Titular Ângelo Barreiros  
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 443 

Suplente Monica Apª Cardoso 
 

Titular Juvira Barbosa Cordeiro  

Suplente Maria José Barbosa  

Titular Sem indicação  

Suplente Alexandre Montezin Ausente 


