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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA2

3

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava4
Com a palavra o conselheiro Altair expondo sobre a organização da5
Conferência Municipal de Saúde Mental, que tem como tema “A Política de6
Saúde Mental como Direito: Pela Defesa do cuidado em liberdade, rumo a7
avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS uma8
demanda antiga do controle social”. E levaremos as demandas e as9
deficiências que o município tem. A gente quer sim tirar propostas para que10
venham a somar. A nossa Plenária será realizada no dia 10 de fevereirol e a11
Conferência Regional no dia seguinte. Sendo escolhidos na Regional os12
Delegados que irão para a Estadual que será realizada 25 e 26 de abril, quem13
tiver interesse em ser delegado na Estadual, deverá participar da Regional. E14
que 17 e 22 de maio será realização a Nacional em Brasília. A comissão15
organizadora encaminhou dois ofícios solicitando o espaço fisco do Auditório16
Francisco Contini da Unicentro e outro pedindo a transmissão da Conferência17
por vídeo e também a Resolução que referenda a Plenária, então hoje18
deliberaremos toda a logística de que será feita no dia 10, que como efeito da19
Pandemia da Covid, teremos que ter um público reduzido, mas queremos fazer20
bonito, para no dia seguinte repassar na Conferência Regional, então deixo21
aberto à palavra, para sugestões. O Sr presidente fala que deveremos solicitar22
dois delegados de cada entidade, para evitar aglomerações, que devemos23
seguir o que pede o Decreto Municipal. A Sra. Cláudia, representante da24
Secretaria que é interessante falar sobre as atividades do CAPSAD e CAPS II,25
que são os instrumentos que o município possui. Teremos um tempo livre para26
as entidades apresentarem seus trabalhos, haja vista que o tempo é curto e27
não contaremos com palestrante de fora; deixando as palestras pela manhã e28
no período da tarde as proposições e referendos as propostas. Altair fala que29
acha interessante a participação na estadual. O Sr. Presidente diz que não30
teremos escolha de delegados da Plenária Municipal, só repassaremos na31
Estadual as propostas que surgirem.Quem tiver interesse em participar deve se32
inscrever no seu segmento diz Altair. A Sra Claudia representante da33
Secretaria na Comissão organizadora, pergunta se foram solicitadas as salas34
também para a discussão dos grupos. Altair diz que não. Mas que não tem35
problema que vai encaminhar ofício. Temos que ver a questão do36
credenciamento, como na logística, como levar o microfone para as pessoas na37
hora do debate. Sr. presidente fala que a certificação poderia ser online, para38
quem solicitar. Altair pergunta quem se credencia a fazer a divulgação nas39
mídias sociais; foi perguntado se o Conselho teria instagran, Viviane comenta40
que pode divulgar e compartilhar na página da Prefeitura-Secretaria Municipal41
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de Saúde. O Sr. Juarez fala que as rádios T e Cultura se colocaram a nossa42
disposição para a divulgação é só combinar o dia e horário. Fica decidido que43
Viviane ficará responsável pela arte e divulgação, Sr. Juarez pede para usar a44
mesma arte do Conselho Nacional. Sr. Presidente fala que temos que escolher45
um coordenador. Losanja diz que tem que ser alguém que esteje bem por46
dentro do assunto. Depois de ampla discussão ficou deliberado que o Sr. Altair47
será o coordenador geral da Plenária de Saúde Mental do Município de48
Guarapuava . A professora Gabriela fala que pode ver com os alunos, para dar49
suporte. Continua a discussão para ver quem irá ajudar o Altair para receber os50
convidados e convidá-los a juntar se a mesa. Viviane pergunta se é alguém51
para fazer o cerimonial. Claudia diz que precisa saber quem irá compor a mesa52
diretora. Waléria fala que o Sr. Prefeito Celso Góes com certeza virá para53
compor a mesa, e só convidá-lo com antecedência. Claudia diz que se propõe54
a falar com a Andressa do DAS, para ajudar, mas tem que definir quem vai55
compor essa mesa diretora. O credenciamento pode ficar com os alunos da56
professora Gabriela também da para pedir que eles conduzam os convidados e57
direcionando o pessoal para as salas. Altair pergunta sobre o microfone quem58
vai ficar conduzindo. Claudia diz que vai falar com a Andressa e a professora59
Gabriela diz que pode ser os alunos, que podem até estar direcionando o60
microfone para fala. Quanto à certificação Juarez fala que o Estado já está61
finalizando os trabalhos para realização da Conferência Regional, só aguardar62
a ser aprovada, só muda o slogan de Estado para Município. Altair pergunta63
sobre os Trabalhos em grupo, Sr. Presidente fala que deverão ser quatro64
mediadores e surge um questionamento agora quanto os mediadores dos65
grupos que vão conduzir as discussões dos eixos. Juarez faz a leitura dos66
quatro temas dos eixos de discussão. Eixos: - I -Cuidado em liberdade como67
garantia de Direito a Cidadania; II Gestão, Financiamento, formação e68
participação social na garantia de serviços de saúde; III Política de saúde69
Mental e princípios do SUS; Universalidade, Integralidade e Equidade e IV70
Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado71
psicossocial durante e pós pandemia. Joarez diz que o segundo eixo72
poderá ficar com Mônica e Viviane, e no eixo I poderia ser um promotor, no73
quarto eixo pensou se na Assistente Social Fernanda que foi coordenadora do74
CAPS, Antony e a professora Gabriela da UNICENTRO. Decidiu seque no75
grupo I ficaria Jaqueline, Emanuely e Waléria. III Viviane da Regional e Claudia76
e a Marilia. Pergunta se quantas propostas devem ser tiradas, Altair diz que no77
máximo cinco propostas e que irá fazer um texto para fomentar a discussão de78
cada eixo. Altair diz que precisa dos nomes para fazer a formatação dos79
trabalhos, ele ficaria com a Coordenadoria e precisará de uma pessoa pra ficar80
com a Relatoria, alguém para ficar na divulgação e alguém no credenciamento.81
Sugere se o nome da Conselheira Samantha e da Secretária Giselle. Joarez82
diz que a composição do Relatório ficará fácil, sendo que a plenária será83
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gravada. A Divulgação ficará com Viviane Secretaria de Saúde. Há a84
preocupação quanto ao número de pessoas que poderão participar. Losanja85
diz que tem que não se pode deixar divulgar, porque depois podem ficar86
questionando que não sabiam. Falou se que deveríamos colocar por prazo87
para a inscrição. Fala se num público máximo de 240 pessoas, uma que a88
UNICENTRO divulgará pelo You tube. Cogita se em ter um coffe break, Viviane89
diz que não terá, pensasse em fazer uma coisa bem simples entre a comissão90
organizadora, que deixaríamos para o final, porque teríamos que tirar a91
máscara ai já iríamos embora; e assim respeitaríamos sobre o Decreto92
Municipal da Pandemia, que proíbe as aglomerações e não deve se esquecer93
ainda de levar um termômetro. Waléria fala que água é só solicitar a SANEPAR,94
que eles disponibilizam. Joarez pergunta sobre o texto para discussão dos95
eixos. Altair diz que irá fazer um texto base para cada eixo e quaisquer outras96
deliberações avisará e mandará no grupo. Viviane pergunta sobre as97
autoridades que serão convidadas. Os convidados para a mesa diretora98
chamarão então o Prefeito, o Promotor de Justiça e Chefe da Regional e a99
Câmara. Ainda sugere-se alguém da UNICENTRO para representar o reitor.100
Gabriela fala em quantos lugares da mesa diretora. Que seriam no máximo101
seis pessoas. Fala-se em enviar um convite ao Departamento Ciência de102
saúde da UNICENTRO, para as discussões. Na seqüência o Sr. Presidente103
pergunta se tem alguma coisa para ser discutido nos assuntos gerais. O104
conselheiro Altair pergunta a Viviane se ela tem o número aproximado de105
funcionários que estariam afastados pela COVID, porque em uma situação106
que ele precisou de uma ambulância, não tinha motorista. E a Sra Viviane diz107
que soubesse teria trazido o Relatório para apresentar os números, mas o que108
se sabe e que cada setor está desfalcado, com um profissional afastado, quer109
seja pela COVID, ou mesmo de teste ou exame, aguardando uma vez que eles110
precisam ficar afastados em isolamento por determinação médica.Ocorre que111
muitos funcionários ficaram com férias vencidas e saíram de férias e voltaram112
contaminados, apesar da diminuição da letalidade da doença, houve muita113
concentração de pedidos de exames, atestados e receitas. Altair questiona114
como está o fluxo dos atendimentos das urgências, Viviane diz que a partir115
desse final de semana deu uma amenizada nos casos. Passando a se discutir116
a questão dos atestados da COVID, que muitos empregadores pedem atestado117
a partir de quando o paciente sente os primeiros sintomas e chegam a perder118
dias de trabalho. Pergunta se em relação à assistente virtual de saúde, como119
ela surgiu essa idéia. Viviane, diz que não estava na formalização do processo,120
mas a idéia de utilização de inteligência artificial, dentro das oficinas de saúde121
digital, teve uma palestra com o presidente e criador Instituto Laura Presato,122
que desenvolveu essa ferramenta, e bem interessante ele desenvolveu a idéia,123
depois de ter perdido uma filha com infecção hospitalar. Com essa ferramenta124
facilita muito, porque o mecanismo é como se fosse o do Call Center, só que125
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não precisamos tirar o profissional, porque a nossa população expandiu muito,126
e há um déficit no número de profissionais. E com essa plataforma é a própria127
inteligência artificial que faz o primeiro atendimento e estamos numa era128
tecnológica e temos que nos adaptar porque um cenário cem por cento não129
iremos conseguir. Pergunta-se do custo dessa ferramenta. Viviane pergunta a130
Waléria se ela sabe os valores, e está informa que foram investidos131
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela plataforma e R$ 50,00 (Cinqüenta reais)132
por consultas realizadas, que para doze meses foram contratado 24 mil133
consultas. Pergunta se como é feito esse atendimento. Waléria explica que o134
cidadão vai até a página da Prefeitura e o atendimento e feito de segunda a135
segunda, vinte e quatro horas por dia. Viviane fala que a gente tem que136
começar a se adaptar a essa realidade virtual, porque a cobertura completa de137
profissionais a agente nunca vai ter. Waléria diz que essa foi alternativa para138
atender o maior número de pacientes, porque a falta de profissionais é grande.139
Joarez fala que com o tempo, as pessoas passam a se adequar com essa140
ferramenta, como foi com o fala saúde, que no primeiro ano, muito poucas141
pessoas utilizaram a plataforma, agora já quase todo mundo a utiliza, porque é142
tudo novo. Waléria diz que muitos municípios já aderiram ao Laura, e que143
podemos deixar pautado para próxima reunião, a explanação da plataforma.144
Eliane representante da SESA, diz que eles podem vir fazer um raio-X da145
plataforma para o Conselho, com uma discussão mais ampla. O Sr. Presidente146
diz que esse assunto ficará para a pauta da próxima reunião e dando147
seguimento, prossegue a reunião comentando da situação do compressor da148
UBS do 2000, que faz mais de seis meses que foi solicitado. Viviane diz que a149
idéia era de se fazer uma casinha e que seria feito essa construção para evitar150
outros furtos e que já falei isso em muitas reuniões. E tudo passou por um151
processo licitatório. E que pelo que sabe já estavam cobrindo para poder152
colocar o compressor. Losanja fala que já se passaram um ano, e pergunta153
quem construirá essa casinha. Comenta se que a casinha já existe só falta154
cobrir. O Sr. Presidente diz que tem uma empresa que faz esse serviço.155
Viviane fala que a idéia era fazer uma porta por dentro da Unidade, e que tudo156
passa por um processo licitatório e que sabe que a licitação já foi concluída. E157
a Sra Waléria diz que como os processos licitatórios são públicos e158
transparentes é só solicitarem informações através de ofício, se foi formalizada159
a ata, e ainda qual é o prazo de execução, qual a empresa que vai prestar esse160
serviço, qual o engenheiro responsável. E que é um direito do Conselho o161
acesso as informações. E que agora as licitações são concentradas todas na162
Prefeitura. Joarez fala ainda de uma demanda que foi apresentada ao163
Conselho em 2019, daquela questão que estão plantando na área próxima ao164
Rouxinol e ao 2000, na época foram enviados vários ofícios para ADAPAR,165
Conselho do Meio Ambiente, e agora estamos apresentando ao Conselho para166
formalizar denúncia junto ao Ministério Público porque segundo a legislação,167
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eles não podem usar agrotóxicos dentro do município e ali eles estão usando168
dentro do perímetro urbano, a única solicitação é enviar novamente denuncia169
junto ao MP. Waléria pergunta em qual promotoria foi enviado, Joarez fala que170
foi a oitava promotoria. A idéia é juntar todas as correspondências enviadas em171
2019, juntamente com laudo de autuação, mas eu preciso do aval do Conselho;172
porque a população da região é quem sofre, um dia passando por ali, senti o173
cheiro horrível dos defensivos, Nas unidades ali, há uma grande incidência de174
doenças infecciosas em idosos e crianças. Pergunta se, se não era o caso de175
oficializar o Meio Ambiente. Joarez diz que já foi oficializado e não houve176
retorno, Fica decidido que serão refeitos os ofícios para a regional, ADAPAR,177
Meio Ambiente e Ministério Público. O Sr. Presidente pergunta se há algum178
outro assunto a discutir, e dá por encerrada a reunião. Eu Giselle Faria de179
Abreu Vaz, Secretária Executiva do Conselho, lavrei a presente ata, que segue180
assinada por mim, e demais presentes.181
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