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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA2

3

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava4
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas5
dependências da Faculdade Guairacá, no dia 26 de abril de 2022, onde6
se fizeram presentes os seguintes conselheiros: Altair Ângelo dos7
Santos, Antony Emanuel Colaço, Ronie Von Batista, Cintia Raquel8
Quartiero, Losanja Luciana G. dos Santos, Maria Roseli Pereira, Antonio9
Alvair de Paula Jr, Maria Aparecida K. Pedroso, Eliane Cezar, Janaina10
Dias, Solange Rossetim, Viviane Oliveira, Simone Miranda Galiciolli,11
Eloina Apda de Souza, Angelita M. de Souza e ainda pela Secretaria12
Municipal de Saúde ; Jonilson Pires, Waléria Frigeri, Bruna Tembil13
Batista, Suzana de Souza, Chaiane Andrade, Hiagor Silva, Mônica14
Tavares, Luiz Augusto Klosowski , Sandra Maria Correia, Fernanda15
Bariquelo, Moema França, Tiago Guedes, Janaina Staben, Daiane16
Cristina Lemos, pelo Instituto Virmond: Margarida Andrade, Mariangela17
Esteche, Jaqueline Koszalka, Rosilda Pachinski, Andressa Kava,18
Adriana Dasko, Reinaldo José, e ainda pela Faculdade Campo Real19
Lorena Pedroso, Otavio Peixoto, Josleine da Silva, Julie Bergamo, e sob20
a presidência do Sr. Juarez Camargo, representante da UGAN que21
saúda a todos e dando inicio a reunião o conselheiro Altair faz a leitura22
das correspondências recebidas pelo Conselho, dentre elas a Moção de23
Apoio a manutenção da Ala Pediátrica/UTI do Instituto Virmond, dirigida24
a Câmara de Vereadores e SESA/Secretaria de Estado do Paraná,25
solicitando a SESA uma posição quanto ao fechamento da UTI Neonatal26
do Hospital, com a maior brevidade possível. E ainda os ofícios do CRO27
informando as substituições do Sr. Eduardo Hamm, pela Sra. Simone28
Miranda Galiciolli neste conselho e da SESA, e da Sra Eliane Harmuch29
pela Sra. Janaina Fernanda Rodrigues Dias. O Sr. Presidente fala que a30
Sra; Simone é representante dos trabalhadores do Setor e a Sra.31
Janaina é gestora da Saúde.E antes de iniciar a discussão da pauta o Sr.32
Presidente pede as novas conselheiras que se apresentem. Dando33
seguimento à reunião o Sr. Altair traz ao conhecimento de todos; de um34
informe da realização de evento sobre o Dia Internacional a Prevenção35
de acidentes e doenças relacionados ao Trabalho em Guarapuava e36
região, a ser realizado na próxima quinta feira nas dependências do37
CEDETEG, e aproveitando o ensejo para convidar todos a participar.38
Estamos preocupados pelo alto índice de acidentes na construção civil,39
que em março tivemos dois óbitos em acidente de trabalho na40
construção civil. O Sr. Presidente pergunta como é será feita a inscrição.41
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Altair informa que será feito cadastro na hora, e será por ordem de42
chegada, pois serão disponibilizados 100 lugares. Dando seguimento à43
reunião o presidente pede a apresentação do PAS 2022. Altair pede44
uma inversão de pauta para o Instituto Virmond explanar a situação das45
especialidades de UTI e neonatal, para liberá-los. O Sr. Presidente46
pergunta aos conselheiros se eles estão de acordo. Com a palavra a Sra47
Margarida, falando que está nesta caminhada junto ao Hospital como48
voluntária, desde quando o Hospital conseguiu a filantropia 2015 e diz49
ainda que no começo do ano a gente se deparou com o estado de saúde50
do Dr. Frederico - Diretor Geral do Hospital que ficará por um tempo51
afastado. Conta que recebeu uma ligação do Dr. Frederico, para contar52
do estado de saúde dele e dizendo que ele gostaria que eu que ficasse53
mais perto da equipe de colaboradores e que se interasse mais dos54
problemas do Hospital, além daqueles dos quais eu já sabia, ajudando55
de uma forma maior, através de uma procuração, e na hora ele me56
pediu para não dizer não e eu não tive coragem de dizer não. Depois de57
uma semana pedi ao Doutor que revogasse aquela procuração, porque58
eu não precisava daquele documento para estar dando minha59
colaboração e fui surpreendida porque a procuração estava me dando60
cem por cento para estar administrando o Hospital, foi justamente na61
ocasião que a diretora Janaina estava assumindo a direção da Regional.62
E eu estive lá e conversei com ela. E eu solicitei ao Dr. Frederico que63
revogasse a procuração, porém eu permaneci lá dando a minha64
contribuição. A minha fala é para dizer a todos e a você secretário que65
eu me assustei muito com as coisas que eu já sabia e outras66
dificuldades, e tomo a liberdade de dizer para vocês que ainda tem mais67
dificuldades, e bem maiores que essas e que precisamos estar68
enfrentando juntos. O quadro de médicos não é só pediatria, não é lá só69
no centro obstétrico, tem outras especialidades também, infelizmente no70
começo do ano teve a crise na ortopedia e com a paralisação da mesma,71
foi uma situação bem critica que não nos agradou muito, mas que72
conseguimos reverter, que vieram uns ortopedistas de Curitiba, que esta73
ainda engrenando na Instituição. É uma especialidade que está74
caminhando 100 por cento? Não está caminhando, o que é verdade é75
verdade. A equipe assumiu e não parou porque a demanda é muito76
grande. O Instituto se deparou com a visita do CRM, passou por essa77
fiscalização e que assustou a todos, então foram mais de 10 notificações78
que foram realizadas, foram chamadas bem sérias que vocês já sabem.79
Nosso quadro médico encontra se bem reduzido. O mesmo médico que80
recebe o bebe lá nos seus braços no centro obstétrico é o mesmo que81
está no plantão; os médicos que estão com seus pagamentos em atraso,82
estão sem receber e não só dos médicos, mas também da equipe de83
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colaborados, vão falar assim uma situação bem complicada; e logo em84
seguida veio a noticia do fechamento do centro obstétrico, da UTI85
pediátrica neonatal, então houve uma comoção bem grande, teve uma86
manifestação do Hospital São Vicente, que diz não ter condições, não87
tem profissionais nem espaço de absorver essa demanda. Acompanhei88
tudo, não houve o fechamento, mas teve uma avaliação bem cautelosa;89
tiveram dois bebezinhos que naquele dia foram avaliados como casos90
mais graves e eles foram removidos para outro hospital, e aqueles91
bebezinhos que ficaram; foram bebes que estavam ali para fototerapia e92
que tinham uma condição melhor e que já vinham sendo acompanhados93
pelo pediatra, alguns estavam de alta. Foi tomado muito cuidado e foi94
reduzido bastante. E na reunião o CRM, o Dr. Bruck participou, todos95
aqui participaram e eu também estive lá e observamos falhas de gestão,96
as coisas persistem, quando a gente faz uma gestão sentada ou atrás97
da mesa e que não busca recursos. Hoje nos estamos com um diretor98
novo e foi tomada essa atitude da troca da direção do hospital; ontem na99
reunião com o CRM ele já participou. Não se faz uma reunião com um100
diretor que não sai da sala, que não busca recursos e ele absorveu101
muito; pouco se pediu ajuda. Não teve relacionamento. Pouco se pediu102
ajuda e hoje a realidade do hospital é bem critica, e precisa de muita103
força. Então hoje nos estamos com o Diretor do Hospital Marcos que104
veio de Curitiba, ele já teve um relacionamento com o Instituto há alguns105
anos; ele está à frente dessa nova equipe da ortopedia ele vem com a106
experiência com o Hospital Madalena Sofia, que passou por uma107
dificuldade e hoje está caminhando de uma forma mais segura, ele vem108
de um bom relacionamento político. Hoje o hospital depende dessas109
lideranças dentro do Hospital. Então a gente começou a articular umas110
coisas, mas precisa ter essa força política, precisa abrir as portas e falar111
do hospital e buscar recursos. Em 2021, eu vi que praticamente a112
captação de recursos foi praticamente zero. Dr. Jonilson pede a palavra113
e diz que está ansioso pela manutenção do projeto, que sempre foi114
parceiro desde o primeiro momento e que abriu a porta da secretaria de115
saúde, só que estamos vivendo um momento de insegurança muito116
grande, peço que perdoe a forma que eu vou colocar, nesse espaço aqui117
temos que ser transparentes e ter bom senso; e esse discurso que o118
hospital passa por dificuldades, todo mundo sabe, nos não somos119
responsáveis pela má gestão, nós não somos responsáveis por erros120
administrativos e por dívidas pactuadas que não tiveram a competência121
de cumprir, porque a população fica a mercê. Nós temos dois lados a122
dos colaboradores, que estão lá dando o seu sangue pela instituição,123
sem muito menos receber seu salário e do outro lado tem esse discurso124
do primo pobre. Você diz que o hospital não capta recurso, mas você me125
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desculpe é por incompetência, a população não tem culpa. Você e eu e126
os demais somos todos usuários e se o hospital recebe o recurso e não127
tem capacidade de se organizar, de chegar ao final do mês e conseguir128
pagar as contas. Ah mais é que a tabela do Estado está muito defasada.129
Faz anos que o Hospital São Vicente recebe a mesma coisa e está130
sobrevivendo. Após a leitura do documento enviado a Câmara, fiquei131
analisando. O hospital recebe um recurso e já paga a fatura de energia132
por que já está atrasada e ai já some o dinheiro. Ai vocês pedem a133
pactuação de mais recurso porque temos que pagar os funcionários, nós134
estamos mantendo o hospital numa sobre vida. Eu não fico confortável135
em dizer isso, mas estamos aqui e precisamos ser transparente. Recebi136
uma ligação de um cidadão, me cobrando se minha mulher não137
conseguir um leito, a culpa não é tua não é do prefeito é do138
administrador do Hospital, é de quem? E então alguma culpa, eu tenho139
porque nos estamos envolvidos no processo, mesmo que o nosso140
trabalho a gente faça, que é trazer as mulheres para fazer o pré-natal,141
mas o serviço é privado da porta para dentro do Hospital, o hospital é142
custeado pelo Estado, eu não tenho como interferir. Se eu pactuei no143
contrato que eu tenho que atender tantos pacientes e com qualidade, eu144
só responsável. Então de uma forma bem objetiva, o que nos temos?145
Temos um diretor novo, mas até ele conhecer a casa, isso dependerá de146
tempo. Então a gestante vai ter garantia do atendimento? Margarida147
concorda com as palavras do Dr. e diz que o São Vicente tem uma148
equipe que corre atrás de recursos e nos não corríamos atrás de149
recursos, realmente é um problema de gestão, é como eu falei em 2021150
eu me deparei com o Hospital sem recursos, uma gestão acuada. Dr. me151
conhece que eu sou administradora de empresas eu realmente me152
assustei. Porque dentro o meu voluntariado eu sabia de alguns153
problemas do hospital, mas eu acabei sabendo de muito mais. Então o154
que eu posso falar a vocês, que nos levantamos todas, mais todas as155
dificuldades e mais um pouco que nos ficaríamos aqui a tarde toda. O156
novo diretor já chegou alinhando as coisas. Porque que o hospital157
perdeu os melhores pediatras daqui da cidade. Vejam só ontem o novo158
diretor já fez uma reunião com duas pediatras que o hospital deve a elas159
e elas retornam ao hospital então temos sim condições de atender a160
pediatria, com humanidade e respeito elas terão condições de melhorar161
a pediatria. Então elas querem Dr; que o Instituto faça um acordo com162
elas e que seja honrado. Eu vejo que é possível sim Dr. Jonilson, a163
gente constituiu uma comissão que já vem a algumas semanas164
discutindo e avaliando todas as dificuldades. Então o hospital precisa165
resgatar essa confiança, que ele perdeu. Waléria fala que existem166
pacientes que não estão sendo atendidos no Hospital e estariam indo na167
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Secretaria reclamar, porque não está sendo explicando direito , foi o168
caso de uma mãe e o paciente que o ortopedista não está mais lá e ela169
cansou de ir lá, e foi por várias vezes ao Ministério Público. Acham que170
nós não estamos dando assistência, mas não entendem até onde vai o171
nosso limite e até onde entra o hospital, nos tivemos que intervir até172
junto o Ministério Público. Eu acho que a equipe que está lá deve173
explicar aos pacientes. É informado que todos os pacientes que têm174
retorno agendado, um médico especifico da equipe vai ligar pra eles e175
vai atendê-los um a um, vai avaliá-los, vai dar alta. Nós temos várias176
situações. Dr. Jonilson diz minha angustia é o seguinte não é porque eu177
esteja pressionando vocês, mas a gente faz parte de uma rede de178
assistência e nos temos que ter a segurança, que vai ter o pediatra179
presencial. Margarida diz então, nos colocamos na reunião junto ao180
CRM, que o Instituto precisaria de no máximo de 15 dias para que essa181
casa venha a funcionar normalmente, Um dos médicos que estava ali,182
me disse a Sra não se empolgou muito, não acha que 15 dias é muito183
pouco tempo? É que estou ansiosa e eu acho que todos aqui estamos184
para ver tudo funcionando. Vocês acham que essa situação da pediatria,185
da ortopedia, da obstetrícia, nós poderemos tolerar mais que 15 dias,186
pessoas poderão perder a vida ali dentro, então vocês pensem; um novo187
diretor chegar ali para ai conhecer a situação, que todos nos sabemos188
que não é boa; e ai pensar em se reunir com os médicos que já189
passaram pelo Instituto. Ele não poderia nem entrar, vocês concordam190
comigo? Então ele já sabe quem são eles. Já se reuniu com alguns e já191
fez propostas. Propostas pé no chão. Não adianta, comprometer se em192
pagar um valor e não cumprir. A conselheira Cinthia faz a seguinte193
pergunta há quanto tempo o Instituto passa por dificuldades. Margarida194
diz que as dificuldades já são conhecidas há muito tempo, na verdade a195
partir da solicitação da filantropia e porque ele já passava por196
necessidades e infelizmente o Dr. Frederico não é nem um pouco197
administrador é um médico. Cinthia diz é fisioterapeuta e que coordena o198
departamento de fisioterapia da UNICENTRO e pergunta qual é o prazo,199
qual é o planejamento que o Instituto precisa para estar funcionando.200
Diz ainda que se decorridos os 15 dias e a situação não se resolver nos201
vamos recorrer a onde? Você me desculpe, mas a gente não agüenta202
mais essa situação. Margarida diz que acha um exagero essa situação203
de que não tinham álcool gel, não tinham material de limpeza e não204
tinham lençol na cama é um pouco exagerada, mas a questão médica é205
um fato, uma verdade. No meu entender se for haver alguma mudança,206
eu sou mãe também e vejo que não pode passar de 15 a 20 dias.207
Cinthia diz que quando foi solicitado o recurso para a pediatria, foi208
questionado sobre a situação da pediatria e nos foi falado que não havia209
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problema algum e olha onde nos estamos hoje. Nós fomos contrários a210
liberação do recurso, fomos votos vencidos. Não mudou nada só piorou.211
Juarez passa a palavra a Janaina da Regional. Todo mundo sabe a212
situação do hospital, mas o que eu quero lembrar-se daquela situação213
que ocorreu feriado de Páscoa. Dr. Edson Bruck emitiu um comunicado214
sem contar para a direção do hospital onde jogou os pacientes para o215
Estado, é um crime isso, mas a partir do momento que o Instituto216
assumiu a contratualização, ele é responsável, ele tem que cumprir217
acionar o Ministério Público, a gente entrou em contato com a direção218
técnica do Hospital que não soube nos contar, na verdade ninguém219
sabia. Coube a Regional elaborar um Plano Contingência, para atender220
as crianças que estavam lá. Margarida diz que quando saiu esse221
comunicado, todos ficaram sem saber o que estava acontecendo e o222
que é isso Janaina? É falta de entrosamento. Janaina explica o que223
aconteceu nesse feriado, foram chamados todos os interessados e o224
São Vicente diz não participou mais mandou um comunicado que não225
poderiam absorver essa demanda porque já estavam sobrecarregados.226
Janaina diz que recebeu na data de ontem um oficio, sem comunicar a227
direção do Hospital, que diz que todos os projetos da UTI Neo Natal228
estão interrompidos. E que os plantões de pronto atendimento seguem229
com 100 por cento de cobertura. Janaina pergunta se é verdade.230
Margarida diz que estamos falando a verdade, eu não tinha231
conhecimento desse comunicado e nem a equipe não sabia disso. Até232
porque as conversas com os profissionais de saúde, que já passaram233
pelo Instituto que lá deixaram seu nome, seu trabalho, que hoje estão234
afastados porque sentiram se desmerecidos; estamos tendo está235
conversa para que voltem. Janaina diz que essa falta de transparência,236
faz com que a gente não enxergue o Hospital com credibilidade.237
Margarida diz que ontem começou a negociação com os pediatras, que238
ainda não estão fechados. Margarida diz; Dr e Janaina se, for para239
acontecer alguma mudança com a pediatria, no meu ponto de vista não240
pode passar de 15 dias, vocês concordam comigo? Jonilson diz que241
Margarida, não recebe nada e pegou essa bomba dentro de um242
processo nebuloso e abraçou essa causa e quero que você entenda o243
nosso papel, nos temos que cobrar e exigir respostas. Esse tipo de244
comportamento acaba que o hospital acaba ficando desacreditado.245
Andressa acaba de me lembrar aqui, diz Margarida, paralelo a essa246
posse do diretor, nos estamos compondo uma gestão administrativa247
consultiva, com toda a liberdade que o Dr. Frederico nos deu, porque foi248
essa a condição que nós colocamos para ele. Então Dr. Jonilson eu249
estive lá na inauguração da UBS da Concórdia e nós ficamos250
envergonhados e posso dizer vocês que não há nenhuma Unidade do251
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município que esteja igual ou pior do que o nosso Pronto Socorro é uma252
situação desumana. Eu Margarida, digo que nós vamos fazer um projeto,253
precisaremos de um engenheiro. E uma comissão de vereadores, que já254
estiveram em visita ao hospital, já se prontificaram a trazer um recurso255
para que possamos estar reformando o nosso Pronto Atendimento, eu256
antes de se começar o projeto, temos que atualizar o projeto de257
prevenção de combate a incêndio, porque ele é muito de lá trás e eu já258
estou com uma engenheira trabalhando comigo, porque são muitas259
coisas até se chegar à reforma do pronto atendimento. Margarida diz260
ainda que é a visão do próprio inferno. Cinthia questiona se há261
necessidade de tudo isso. O Sr. Presidente pede que se atenham a262
situação da pediatria, e passa a palavra ao conselheiro Antony , que263
pede que a Sra seja mais objetiva, porque a gente não sabe se os264
ortopedistas atendem diariamente, se fazem plantão e como as cirurgias265
estão sendo realizadas, se são todos os dias. Margarida fala da questão266
da ortopedia que realmente os atendimentos foram interrompidos, entrou267
essa equipe de ortopedia, com vários especialistas. E existe ortopedista268
especialista de quadril todos os dias, não. Existe o um especialista de269
joelho todos os dias não. Isso é uma verdade. Pergunta se o paciente270
tem que ficar aguardando o especialista, então? Andressa responde que271
ele será avaliado pelo médico que esta de plantão. Dr. Jonilson diz que272
fica de plantão um médico geral, vai examinar e ver se é caso de quadril273
ou de braços. Juarez diz o que eu penso é de nós tirarmos uma274
comissão do Conselho, do Hospital, da Secretaria e da Regional, de no275
máximo 6 pessoas, para a gente verificar como está a situação, para276
vermos in loco. Margarida diz que estamos compondo nossa Equipe277
Gestora Consultiva, com a liberdade de estar atuando dentro do hospital,278
eu acho que se não tem a disponibilidade de ajudar, então para ir visitar279
não sei. Eu deixo aqui o convite para quem queira ingressar na nossa280
equipe gestora então venha, porque nossa idéia não é uma equipe é281
para se reunir e sim unirmos frente de trabalho ao Instituto, até que essa282
Instituição comece a trabalhar dentro da missão. Dr. Jonilson diz que283
são duas coisas distintas; o Conselho pode fazer uma comissão e entrar284
no hospital e ver as paredes e ter a liberdade de fiscalizar. Juarez285
pergunta quem se disponibiliza a compor a comissão de fiscalização.286
Margarida diz que o Conselho já esteve no hospital e já conhecem sua287
estrutura, e pergunta se alguém gostaria de estar acompanhando a288
equipe, fazendo parte da Gestão e estar acompanhando a administração289
na entrada de recursos, alguém teria essa disponibilidade, por que a290
demanda e grande; não sou eu que vou fazer a diferença. Margarida291
pergunta ao Dr. se fosse uma provedoria você participaria? Eu diria não292
meu muito obrigado, mas pra mim não, e eu vou dizer o porquê eles tem293

mailto:cmsguarapuava@gmail.com


cmsguarapuava@gmail.com fone: 423624-4441 Av. Manoel Ribas, 4017 Conradinho, 85.055-110 GuarapuavaPR.

muitos comprometimentos financeiros. Juarez não concorda porque vê294
muitos recursos entrando no hospital e questiona sobre a direção do295
hospital, que tem também a direção técnica e quem estaria respondendo.296
Margarida diz que não é tanto dinheiro assim e que ainda permanece o297
anterior porque, está se esperando as novas contratações, para dentro298
da nova equipe médica, se escolher um novo diretor, ver se o Dr. Bruk299
vai continuar ainda é ele. Janaina pergunta se o Dr. Carlos voltou e se300
ele vai dar conta. Margarida fala que estão esperando as novas301
contratações. Margarida diz não adianta vocês me olharem com risos e302
a cabeça sacudir, porque eu estou aqui na mesma condição de vocês,303
meu trabalho é voluntário, e muito me espanta estar aqui no Conselho304
Municipal de Saúde, vendo esses olhares, porque eu estou aqui fazendo305
a minha parte dentro do meu voluntariado e quem acha que pode fazer306
mais que a Margarida Andrade, por favor, ligue, eu deixo muito claro,307
não sou eu, não é meia dúzia de pessoas, não é essa equipe aqui é a308
equipe que está dando a cara à tapa todos os dias que vai fazer a309
diferença. Esse hospital é importante para nos? Eu senti o desespero da310
Provedoria do Hospital São Vicente e que realmente não pode assumir311
essa demanda, então esse hospital é importante para nós. Fiscalizar eu312
vou lá olhar, eu nunca sai da minha casa e quem tiver gravando aqui313
que grave, e coloque em todas as redes sociais, porque nunca sai da314
minha casa, puxar a manga e olhar eu vou fazer a diferença, eu315
arregaço minhas mangas e vou lá trabalhar, eu não vou para olhar e316
quem sentir que pode arregaçar as mangas e vá para frente de batalha,317
e dar a sua cara tapa e fazer a diferença, que não é do município e318
nosso, vale a pena sim, porque eu enxergo uma luz no fundo do túnel.319
Juarez esclarece que a função do Conselho fiscalizar e nossos nomes320
estão lá junto a União e muitos aqui também estão como voluntários,321
assim como eu. Esse e o papel do Conselho, porque existe uma322
demanda e a gente tem que fiscalizar e cobrar. Juarez agradece a sua323
presença. Margarida diz só para vocês saberem eu não estou indo para324
o meu trabalho e eu estou indo para o meu voluntariado receber essa325
equipe, abraçando novos médicos que chegarão, gente o meu muito326
obrigada. Janaina diz que o Hospital Regional não tinha a finalidade de327
absorver uma UTI neonatal, mas diante dos acontecimentos nos fomos328
buscar junto a Secretaria de Estado. Dando seqüência passa se a329
palavra a Viviane que representa a gestão do município e vai apresentar330
a Programação Anual de Saúde. Como já envie o documento a todos na331
integra, a gente vai para a leitura e apresentação das diretrizes. Viviane332
diz que no se refere às reformas e construções, a gente está ampliando333
esse número. Agora em 2022, acontecem aquelas seis com incentivo da334
SESA que passou pela aprovação do Conselho; e aquelas três com335
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recurso do COAPES. No que se refere a elaborar a implantação do336
Plano de Ação Digital no nosso município, a conselheira Angelita337
pergunta se essa implantação se refere ao SARA. Na verdade a SARA é338
uma das ações e que está envolvida sim, ela é uma ação de tele saúde.339
A Sra Suzana da Vigilância Epidemiológica que quando se reuniram340
para elaborar o PAS esse índice do vetor que estava menor e agora341
tenho a informar aos conselheiros que esse índice subiu e agora e342
trabalhar para reduzir esse índice. Dr. Hiagor diz que estão343
intensificando os trabalhos para que o próximo ano comece com esses344
índices bem baixos e também as notificações de dengue. Viviane diz345
que para 2022, a gente participava só do CISGAP e nesse ano além de346
prever dotação orçamentária para o CISGAP e também para o AME.347
Altair pergunta, é encaminhando para a demanda do Residencial 2000, e348
o Roni também está aqui e pode falar melhor. E em reunião com eles,349
eles pediram que eles gostariam de ser ouvidos também, porque eles350
têm a expertise com relação ao local da Unidade Básica de Saúde, eles351
querem ser ouvidos enquanto moradores e comunidade. Roni pode falar352
então. Roni da boa tarde a todos, e conta que em reunião com a353
comunidade eles querem saber onde será nossa UBS e o que ela terá,354
porque lá tem uma população de oito mil habitantes, por isso a UBS que355
tem lá não suporta mais, e porque falaram pra nós, que o endereço seria356
Rua dos Operários, então eles querem saber se realmente vai ser lá ou357
se foram só boatos. Eu entendo a legitimidade do pedido, porque quanto358
mais for centralizada for a UBS, mais acessível ela fica pra mais359
pessoas, com relação ao local, acaba fugindo da decisão da Secretaria360
de Saúde, uma porque essa disponibilização é conforme a361
disponibilidade do município. Viviane confirma com Solange se esse362
terreno foi o informado quando da adesão ao recurso, e está confirma.363
Roni diz que acha que esse não dá, porque ele fica parte baixa do364
Residencial. Viviane diz que precisa de um terreno que tenha as365
medidas que necessita para a construção de um prédio para atenção366
primária. Juarez pergunta a Roni se tem um terreno mais centralizado, e367
o mesmo diz que tem. Juarez pergunta se Roni sabe se há368
disponibilidade um terreno do município, naquela área e sugere que o369
mesmo faça um documento com a sugestão do terreno. Viviane diz que370
quando a gente solicita a indicação do terreno, quem faz essa indicação371
é a Secretaria de Planejamento, provavelmente se houver outro e que372
eles estarão sendo projetados para outra finalidade. A gente pode373
verificar os outros terrenos se eles já têm um planejamento. Viviane374
solicita a Roni que envie um documento, para anexar a solicitação.375
Juarez fala que o interessante chamar a população dentro de um ginásio376
de esportes e discutir com a comunidade. Viviane diz que pode verificar377
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se já existe um planejamento para esses outros terrenos. Juarez378
pergunta a Viviane se tem uma previsão para o inicio da obra; Viviane379
diz que provavelmente inicia esse ano. Viviane pergunta se eles380
enviaram esse documento com a sugestão do terreno e este diz que sim.381
O Sr. Presidente fala que o certo seria envolver a população , antes de382
definir o terreno. Juarez pergunta só a titulo de informação quais as383
unidades que serão reformadas pelo recurso do COAPES, Viviane diz384
que serão as UBS Concórdia, Planalto e Jordão e Outra coisa que385
Juarez fala é na Programação só consta recurso que vai para AME e386
não consta o do CISGAP. Viviane diz que no Plano está para os387
Consórcios, mas ela irá verificar. Nada mais havendo a tratar eu Giselle388
Faria de Abreu Vaz, Secretária Executiva, lavrei a presente que após389
lida e aprovada por todos, segue assinada por mim e demais presentes.390
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