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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 

DE LONDRINA 3 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, em reunião virtual 4 

às quinze horas e trinta minutos, após a constatação do quórum necessário, 5 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Londrina para a 6 

Reunião Extraordinária. A 1ª vice-presidente do conselho, Vaine Teresinha Pizolotto 7 

Marques, inicia a reunião apresenta a pauta da reunião: Apresentação das 8 

Propostas para a Conferência Regional de Saúde Mental e Escolha dos 9 

Delegados. Vaine explica que o conselho foi demandado, com certa urgência, e a 10 

executiva optou de encaminhar para a Comissão de Saúde Mental para que ela 11 

formulasse as propostas e estas fossem discutidas em reunião do CMS. A 12 

conselheira Joelma Carvalho (17ª RS) relata que a regional recebeu o regulamento do 13 

CNS sobre a 5ª conferencia nacional de saúde mental, mas os prazos eram muito 14 

curtos, pois seria preciso realizar as conferências municipais ou a regional de 01 de 15 

novembro até 31 de janeiro, no entanto, devido todo o trabalho e este ano de 16 

pandemia, foi sugerido aos conselhos da 17ª RS que se aproveitasse a reunião de 17 

dezembro dos conselhos para discutir as propostas de saúde mental, para aí em 18 

janeiro ser feita uma pré-conferência regional com todas as propostas dos municípios 19 

da 17ª RS e delegados indicados pelos municípios, culminando com a escolha final 20 

das propostas e delegados que a 17ª RS vai levar para a 5ª Conferência de Saúde 21 

Mental do Paraná no dia 27 e 28 de abril, como muitos conselhos não tem reunião em 22 

janeiro, a ideia foi aproveitar as reuniões de dezembro para escolher as propostas e 23 

delegados, até porque o conselho tem muitas propostas aprovadas em conferencia 24 

relacionadas à saúde mental, alem de ter feito a discussão do tema no PMS e PAS.  25 

O conselheiro Edvaldo Viana diz que como Londrina tem direito a encaminhar 4 26 

propostas para a 17ª RS, caso ele tenha uma quinta proposta, seria possível 27 

encaminhar a mesma por outro município da 17ª RS. . A conselheira Joelma 28 

Carvalho responde que cada município tem de encaminhar suas propostas e 29 

delegados, mas cada município pode encaminhar duas propostas por sub-eixo e na 30 

conferência regional serão escolhidas as propostas finais que irão para a conferencia 31 

do estado. O conselheiro Edvaldo Viana diz que depois da visita aos CAPS surgiu 32 

varias demandas de proposta que poderiam ser incluídas, por exemplo, a implantação 33 

de pelo menos mais um CAPS em Londrina. A diretora Rosilene Machado explica 34 

que quando se fala em criação, pode ser pedida a habilitação de CAPS e isso não 35 

precisa passar pelo estado, mas claro que tudo que é feito na região passa pela CIB, 36 

mas isso pode ser pedido sem que isso passe por uma conferencia, talvez fosse 37 

interessante incluir devido ao problema de financiamento, já que esta é a maior 38 

dificuldade dos municípios, pois o custeio que vem do MS é muito pequeno e o valor 39 

que o federal dá para construção de CAPS é insuficiente e o município tem de colocar 40 

ao menos 50% de recurso próprio, alem de equipamentos e custeio de pessoal, então 41 

é preciso deixar claro o que exatamente o município estará pedindo. O conselheiro 42 

Edvaldo Viana diz que sua proposta seria para garantir financiamento para a 43 

construção de um CAPS em Londrina. A diretora Rosilene Machado diz que a ideia 44 
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então seria garantir o financiamento do estado com a política de construção de 45 

custeio. O conselheiro Lincoln Ramos e Silva diz que tem duas preocupações, 46 

primeiro quanto a essa forma amarrada e que empobrece a forma de construção de 47 

propostas, algo que não leva em consideração a especificidade de cada município. 48 

Outra questão é que nas visitas aos CAPS constatou três grandes problemas: 49 

estrutura, falta de recursos humanos e necessidade de ampliação do serviço, diante 50 

disso, gostaria que essas três questões estejam contempladas nas propostas da 51 

comissão de saúde mental. Lincoln afirma que é preciso que seja contemplada uma 52 

proposta de que os três entes federativos façam seus movimentos para que Londrina 53 

tenha pelo menos mais um CAPS I, mais um CAPS II e mais um CAPS III. O 54 

conselheiro João Batista diz concordar com o conselheiro Lincoln, pois a maneira 55 

que o governo federal organizou esta conferencia é para efetivamente as coisa não 56 

acontecerem, já que vai se tratar de questões amplas e genéticas e esquecer de que 57 

o principio do SUS é o da descentralização, ou seja, é o município que executa a 58 

política, então a proposta que veio é equivocada, entretanto, gostaria de lembrar que 59 

há um plano de saúde que foi discutido na conferencia e muitas coisas devem ter sido 60 

aprovadas na conferencia, logo, vale a pena resgatar o que foi discutido na ocasião e 61 

verificar se o executivo está de fato fazendo o que foi deliberado na conferencia, 62 

inclusive fez um estudo e constatou que nas cinco primeiras conferencias municipais 63 

as propostas se repetiam, ou seja, nada foi feito naquele período. O conselheiro 64 

Fernando Marcucci diz que é preciso deixar bem claro o pedido de financiamento  65 

para o estado e MS, sem dinheiro não é possível expandir nenhum programa. A 66 

diretora Claudia Denise Garcia inicia a apresentação das propostas da Comissão de 67 

Saúde Mental: PROPOSTAS SAÚDE MENTAL. Eixo I: Ampliação dos critérios para 68 

inclusão dos pacientes em Residência Terapêutica, podendo ser acolhidos pacientes 69 

advindos dos Abrigos ou com laços familiares fragilizados ou rompidos. Ampliação do 70 

Programa de Volta para Casa. Eixo II: Incentivo a ampliação de oferta de curso de 71 

Residência Médica em Psiquiatria com obrigatoriedade de contrapartida do 72 

profissional com permanência mínima de um ano de atendimento no serviço vinculado 73 

à Residência. Incentivo para criação e manutenção de formações por categoria 74 

profissional na perspectiva da Educação Continuada e Permanente em Saúde Mental. 75 

Eixo III: Criação e ampliação de leitos psiquiátricos em hospital geral em Enfermaria 76 

própria como condicionalidade para contratualização com o SUS. Incentivo através de 77 

recursos financeiros específicos do Governo Federal para intervenções de Saúde 78 

Mental na Atenção Primária com contratação de profissionais como psicólogo e 79 

assistente social como apoio para as equipes de Saúde da Família para que atendam 80 

os casos de transtorno mental leves e moderados na Unidade Básica de Saúde. Eixo 81 

IV: Inclusão na RAAS das ações feitas à distância como: discussão de caso por 82 

videoconferência (contratualidade), busca ativa e atendimento por telefone. 83 

Fortalecimento de iniciativas como o Projeto Cuidando do Cuidador para cuidado com 84 

os profissionais e supervisão técnica profissional em Saúde Mental para alinhamento 85 

técnico teórico da equipe. O conselheiro Lincoln Ramos e Silva faz a seguinte 86 

ponderação em relação às propostas: ouviu a atentamente a leitura e explicação da 87 

diretora Claudia e observou que a primeira e a ultima precisam de uma melhor 88 
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redação, pois a explicação feita foi mais completa do que aquilo que está escrito, 89 

então talvez seja preciso pensar numa forma de melhorar a redação, pois a pessoa 90 

que não é do serviço vai ter dificuldade de entender da forma como foi escrita a 91 

proposta. Outro ponto é que gostaria de fossem colocadas às questões levantadas 92 

pelos conselheiros, alem da ponderação do João sobre resgatar as propostas da 93 

ultima conferencia e se for o caso coloca-las para debate na conferencia de saúde 94 

mental. A diretora Claudia Denise responde que irá fazer as correções. Lincoln 95 

sugere que seria interessante fazer uma pequena explicação para ajudar as pessoas 96 

a entender a proposta. Lincoln diz que como proposta então ficou as quatro propostas 97 

elaboradas pela saúde mental, as que foram feitas oriunda das visitas realizadas e o 98 

encaminhamento do João de que se resgate aquilo que saiu da conferencia 99 

relacionado a saúde mental, inclusive vendo quais foram cumpridas ou não , e depois  100 

decidir para qual comissão vai se demandar isso, a seu ver seria a de saúde mental, 101 

mas isso fica para depois. O CMS aprova a proposta. Na sequencia o conselho passa 102 

a discutir Escolha dos Delegados para a Conferência da 17ª RS. Após debate o 103 

conselho aprova os seguintes conselheiros como delegados: Vaine Pizolotto 104 

(usuário), Juvira Cordeiro (usuário), Ângelo Barreiros (usuário), Michele Patrícia 105 

(usuário) e Vagner Aguiar ( usuário suplente); João Batista (trabalhador), Lincoln 106 

Ramos (trabalhador), Ester Massae (trabalhador suplente), Claudia Denise Garcia 107 

(gestor) e Rosilene Machado (gestor suplente);  Geraldo Júnior Guilherme ( prestador) 108 

e Edmilson Garcia (prestador suplente). Na sequencia dos trabalhos o conselheiro 109 

Lincoln Ramos diz o conselheiro Laurito postou no grupo da executiva duas 110 

reportagens falando sobre a proposta do governo federal, por meio do CONTEC, a 111 

volta do uso de eletrochoque para tratamento dos casos de agressividade recorrente 112 

de pessoas dentro do transtorno do espectro de autista, sendo que o próprio texto 113 

afirma que este tratamento é arcaico, o uso do eletrochoque viola a convenção dos 114 

direitos humanos e é considerado tortura pela ONU, propondo ao fim uma abaixo 115 

assinado contra este tratamento. Lincoln solicita que o documento seja disponibilizado 116 

para todas as comissões e que o conselho faça uma moção de repúdio contra este 117 

retrocesso.  A conselheira Vaine Pizolotto sugere que o conselho possa primeiro se 118 

interar devidamente do assunto para só então emitir algum posicionamento. O 119 

conselheiro João Batista solicita que a reportagem seja encaminhada para todos os 120 

conselheiros. O conselheiro Edvaldo Viana sugere que o conselho elabore a moção 121 

e leve ela inclusive para o estado e posteriormente para a conferência nacional. Vaine 122 

diz que a reportagem será encaminhada para todo o conselho e caso necessário feito 123 

posteriormente a moção de repúdio. Não havendo mais assuntos a reunião é 124 

encerrada.  125 

Suplente Carlos Felipe Marcondes Machado Ausente com justificativa 

Titular Rosilene Machado  

Suplente Maria Lúcia da Silva Lopes Ausente c/ justificativa 

Titular Joelma Aparecida de Carvalho  
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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   

Titular Ester Massae Okamoto Dalla Costa   

Suplente Joice Mara Cruciol e Souza Ausente c/ justificativa 

Titular João Batista Martins  

Suplente Nadya Christina Silveira Pellizari  

Titular Fernando César Marcucci  

Suplente Flávia Gonçalves  Ausente c/ justificativa 

Titular Alexsandra A Jesus Moreira  

Suplente Ana Paula Gracindo Ausente 

Titular Edmilson Garcia  

Suplente Manoela Germinari Pessoa Ausente 

Titular Lincoln Vieira Magalhães Ausente 

Suplente Luiz Soares Koury Ausente c/ justificativa 

Titular Fahd Haddad  Ausente c/ justificativa 

Suplente Ana Paula Cantelmo Luz  

Titular Rita Domansky  

Suplente Vivian Biazon El Reda Feijó Ausente c/ justificativa 

Titular Reilly Aranda Lopes  

Suplente Geraldo Júnior Guilherme  

Titular Edvaldo Vianna  

Suplente Amélia do Nascimento Magrinelli Ausente 
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Titular Michelle Patrícia Rispar Kobayashi  

Suplente Livaldo Bento  

Titular Vaine Teresinha P Marques  

Suplente Teresa Moreschi Ausente c/ justificativa 

Titular Adriana Fernandes M. Sanches  

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 Ausente c/ justificativa 

Suplente Alcides Antônio Oliveira Ausente 

Titular Neide Aparecida Gonçalves  

Suplente João Maria Cabral Ausente 

Titular Eunice TiekoMyamoto  

Suplente Edvaldo Zanutto Ausente 

Titular Laurito Porto de Lira Filho  

Suplente Regina Ferreira de Souza Ausente c/ justificativa 

Titular Jurandir Pinto Rosa  

Suplente Jair Rodrigues Pereira Ausente 

Titular Ângelo Barreiros  

Suplente Monica Apª Cardoso Ausente 

Titular Juvira Barbosa Cordeiro  

Suplente Maria José Barbosa Ausente 

Titular Sem indicação  

Suplente Alexandre Montezin ausente 
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