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ATA DA 138ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO
DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 – 2025 E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021.
Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, com início às 14 horas
(quatorze horas), reuniram-se de forma presencial no Auditório da Biblioteca
Municipal, atendendo a todas as medidas preventivas com relação a pandemia da
COVID-19, os membros do Conselho Municipal de Saúde, nomeados pelo decreto nº
087/2021 de 20 de julho de 2021, onde compareceu a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Mônica Chaves Françozo e demais membros conforme lista de
presença,
para dirimirem quanto as seguintes pautas na ordem do dia:
APRECIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO QUADRIENIO DE 2022 –
2025 e PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021. Iniciando a
reunião a Presidente do Conselho Municipal agradeceu a presença de todos, dando
as boas vindas aos novos conselheiros. Justificou que a Diretora Municipal de Saúde,
Monica Andrea Andrade da Fonseca Figueiredo, não pode comparecer a presente
reunião por razões de saúde. Iniciando as pautas, foi realizada a apreciação do Plano
Municipal de Saúde para o Quadriênio 2022 – 2025. Após análise por parte dos
presentes quanto ao seu conteúdo, os membros do Conselho Municipal de Saúde
aprovaram por unanimidade o PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. Em seguida passouse para apreciação da prestação de contas referente ao 2º Quadrimestre de 2021,
onde após exposição e análise das informações contábeis e financeiras por parte dos
membros, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após finalizar as deliberações
das pautas, a Presidente do Conselho deixou o uso da palavra vaga, onde houve o
uso da palavra por parte de todos os membros sobre temas diversos relacionados as
ações da saúde municipal, dentre elas a Sra. Marina Canônico Rovida disse que por
participar do Conselho atualmente, gostaria de ter informações de como funciona a
parceria do município com o consórcio do qual fazemos parte, com relação ao
agendamento de cirurgias, consultas, exames e todos os demais atendimentos,
assim como que de forma são definidos os critérios de quantidade disponíveis de
procedimentos para o município. A presidente do Conselho informou que não
dispunha detalhadamente desta informação, porém disse que irá realizar um
levantamento junto ao Departamento de Saúde e que irá disponibilizar no grupo do
WhatsApp para que todos tomem conhecimento sobre estas dúvidas. Dentre outros
temas abordados e discutidos, todos de caráter informativo, quanto a questão de
pacientes ficarem esperando um determinado tempo para vagas em atendimentos,
como fora questionado pela Conselheira Marina Canônico Rovida, o conselheiro José
Barbosa Bispo disse que poderia as regionais de saúde firmar uma parceria quanto
ao atendimento de todos aqueles que necessitam de atendimento e não são
atendidos por falta de vagas, ou seja, não havendo vaga para um determinado
exame, consulta ou cirurgia através do consórcio da 14ª Regional de Saúde, que
fosse assim procurado na 15ª Regional de Saúde de Maringá para proceder o
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referido atendimento. Disse que é ciente do período de pandemia que muitos casos
deixaram de ser atendidos, e é compreendido, mas apenas piorou o que já havia em
outros momentos fora da pandemia, alguns procedimentos e especialidades são mais
complexos e demanda de maior tempo de espera, porém esta parceria tornaria mais
rápida o atendimento destes pacientes que estão na fila de espera. Disse ainda que
ao reunir-se o Gestor Municipal com a equipe do Consórcio, que buscasse formas de
acelerar o atendimento aos pacientes de nosso município. Após discutido o assunto,
todos os demais membros concordaram com o conselheiro e fica registrada a referida
manifestação. Após todos expressarem suas idéias pertinentes ao sistema de saúde
pública, a Presidente solicitou se havia algo mais a tratar e, nada havendo, informou
que em breve será agendada uma reunião para avaliarmos o Plano Anual de Saúde
referente a exercício de 2022 e também o Relatório Detalhado do Quadrimestre
Anterior (RDQA), e outras pautas que porventura surjam para deliberação deste
Conselho. Disse ainda que quando por impedimento de força maior, e que a reunião
de forma presencial não seja possível, o Conselho poderá realizar reuniões de forma
remota, como já ocorreu anteriormente, através do grupo do Conselho Municipal no
aplicativo WhatsApp. Agradeceu a presença de todos e nada havendo mais a tratar,
a Presidente deu por encerrada a reunião, esclarecendo que o Secretário do
Conselho Municipal, Senhor Edmar Bellato irá lavrar a ata da presente sessão, que
assinada pela mesma, será juntada a lista de presença.
Cruzeiro do Sul, 30 de setembro de 2021.

Mônica Chaves Françozo
- PRESIDENTE DO CMS -
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