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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
4 Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava
5 Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas
6 dependências da Faculdade Guairacá, no dia 28 de junho de 2022, onde se
7 fizeram presentes os seguintes conselheiros: Joarez Camargo, Renilson
8 Kluber, Maria Apda Pedroso, Losanja dos Santos, Luis Antonio Cionek, Altair
9 Angelo dos Santos, Antony Colaço, Angelita Mara de Souza, Eliane Cezar,

10 Janaina Dias, Cintia Bim Quartiero, Viviane de Oliveira, e ainda os convidados
11 Beatriz Neves, Daiana Cazella, Pedro Fonseca, Sandra Mara Correia, Rodrigo
12 Favaro, Fabíola de Assis, Rosemeri A Souza, Lidiane Lazarin, Rúbia Borge,
13 Maria Eduarda Mazepa, Aline Panato, Milena Andrade, Nilva Rufatto Sell,
14 Luciana Rufato, Luciana Vargas, Wellington Rodrigo de Oliveira, Luiz Gustavo
15 Geraldo, Heloisa Simão, Kauane Vandresen, Rodrigo Lagos, Carlos Vinicius
16 Sbarbelatto, Janaina Staben, Daiane Lemes, Jeferson Lachowski, Jonilson
17 Pires, Larissa Brezezinski, Chayane Andrade, Fernanda Schwab, Jucimara
18 Garcia, Waléria Kava Frigeri e o Sr. Cláudio de Almeida. E tendo como pauta:
19 1) Apresentação do AME e SAMU, 2) Reestruturação dos Conselhos Locais, 3)
20 Formação das Comissões temáticas e inter setoriais do Conselho. 4)
21 Apresentação do PNAISP. Dando inicio a reunião o Sr. Presidente faz a
22 acolhida a todos e passa a palavra a Vereadora Maria José, que irá relatar
23 como está sendo os procedimentos para abertura do AME e do SAMU.
24 Começa fazendo um breve relato sobre a criação dos consórcios, e como eles
25 foram instituídos. Que com o intuito de atender as especialidades, uma vez que
26 ficaria difícil a um município conseguir manter o médico especialista e que
27 ainda a especialidade que permita o atendimento por tele chamada, faremos o
28 credenciamento de médicos. Maria José fala sobre a capacidade física do
29 ambulatório e convida os conselheiros a fazer uma visita para conhecer as
30 instalações. Que contam com um aparelho de RX, sendo talvez um dos mais
31 modernos da cidade e pronto para funcionar. E quando finalizarem os
32 processos licitatórios e os levantamentos de preços, teremos que ter sempre 3
33 orçamentos, porque nos teremos novecentos e cinco exames, os editais de
34 credenciamento para o da tele medicina, tudo isso gera processos bastante
35 demorados, e como nós ainda não contamos com um quadro de funcionários,
36 tivemos a ajuda do município de Guarapuava que foi um dos nossos maiores
37 apoiadores, que nos designou pessoas do quadro efetivo para formarmos uma
38 comissão, para os processos licitatórios.Nós tivemos o contanto pessoalmente
39 com aproximadamente 100 médicos, que conheceram as instalações e nós
40 informaram dos materiais que irão utilizar. E que depois de todo esse trâmite,
41 teremos informar de 45 a 60 dias para avisarmos os consórcios que estaremos
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42 atendendo no novo endereço. Na sexta eles encerram seus atendimentos e na
43 segunda feira, já começamos a abrir o serviço. E o conselheiro Altair pergunta
44 sobre as condições físicas do ambulatório, haja vista que tem rumores de que
45 já tem infiltração. E se há possibilidade da abertura já no segundo semestre e a
46 questão da ANVISA. Maria José deixa bem claro que não foi culpa do
47 município sede, o atraso se deu, sim pela dificuldade de entendimento de
48 alguns prefeitos, que agora já foram substituídos, e com isso o Diretor
49 Presidente do consórcio pode agilizar sua efetiva abertura. E com relação à
50 estrutura física, o prédio foi entregue e tivemos sim alguns problemas, mesmo
51 sem ninguém estar utilizando o mesmo; foram feitas reformas que a empresa
52 que construiu o ambulatório, nos deu uma garantia de cinco anos e que se
53 encerra no final de 2023. E a regional está nos dando resposta a cada
54 problema que é colocado e tendo os problemas foram sanados. Quem fez a
55 construção do prédio foi o Estado que cedeu ao consórcio. E no que diz
56 respeito às normativas da vigilância sanitária, nos já chamamos o Alexandre da
57 Vigilância, os bombeiros e todas as entidades que tem que nos orientar. Altair
58 pergunta ainda se a contra partida dos municípios e baseado em sua
59 população. Maria José diz que sim tanto quanto o rateio da contra partida, bem
60 como a oferta, o município com uma população maior recebe mais atendimento
61 e por isso paga mais. Dr. Jonilson diz que quer deixar bem claro que nunca
62 houve desassistência, porque os consórcios continuam atendendo. Vereadora
63 Bia diz que é uma das demandas que mais chegam para eles, e ela pergunta
64 quando ela acha que vai desafogar esses atendimentos de usuários que estão
65 aguardando na fila por mais de 2 anos. Maria José diz que ia comentar sobre
66 isso, porque nos teremos (os municípios) que requalificar essa fila de espera,
67 porque possa ter pacientes que já vieram a óbito, que já foram atendidos por
68 outros convênios, pode ter pacientes que já sanaram os casos. Vai depender
69 do trabalho paralelo que está sendo feito, para ver no caso no oftalmologista
70 quanta consultas ele vai poder atender, para poder contabilizar com a fila de
71 espera. E a vereadora Bia, pergunta se a contratação dos médicos vai ser só
72 por meio de PSS, o município não poderia realizar o concurso público. Maria
73 José diz que optaram pelo PSS por ser mais rápido até abrirmos um concurso,
74 uma vez que o SAMU já estaria atendendo e o serviço de vigilância e de
75 limpeza seria terceirizado, concurso para efetivos e credenciamentos para
76 serviços médicos, laboratoriais e de imagem. O Sr. presidente pergunta sobre
77 as publicações do AME como estão sendo feitas. Maria José informa que estão
78 se utilizando do Boletim do município e da pagina da Prefeitura, uma vez que
79 ainda não possuem uma página na Internet, mas estão com as tratativas de
80 criação de um site próprio. Maria José agradece e se coloca a disposição para
81 possíveis esclarecimentos. Sr. Juarez pede ao Coordenador do SAMU de
82 Guarapuava. Dr. Rodrigo, informe como irá funcionar a logística do SAMU. Que
83 diz que importante enfatizar o que é o SAMU. É um serviço de urgência e
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84 emergência, ou seja, atendimento aqueles pacientes que impliquem em
85 sofrimento intenso ao paciente, ou aqueles que estão em risco eminente de
86 morte. Nossa regional é a última do Estado a ter incorporado o SAMU
87 Regional. Temos que contar com a 5ª Regional, para junto com os municípios
88 elaborarmos o Plano Estadual de ação da Regionalização que nada mais é do
89 que um instrumento para unificar o maior número de municípios, e oferecer um
90 melhor serviço e mais qualificado, que é benefício para toda a nossa região ter
91 um serviço pré-hospitalar de urgência e emergência. Diz ainda que o Governo
92 Federal entra com 50 por cento dos investimentos, o Estado com 25 e o
93 município com os outros 25 por cento. Mas o serviço principal do SAMU a
94 Central de Regulação de Urgências e Emergências e que organizar o serviço e
95 ainda vai identificar a real necessidade da ambulância, o atendente vai coletar
96 minimamente o número de informações possível e o médico regulador irá
97 decidir o tipo de ambulância que irá ou não encaminhar. O número de
98 ambulâncias vai expandir para 17, sendo 5 Alfas 2 para Guarapuava, 01 em
99 Laranjeiras do Sul, 01 em Pitanga e 01 em Prudentópolis; e mais 12
100 ambulâncias Brava que irão para os municípios de Turvo, Palmital, Pitanga,
101 Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Cantagalo, Rio Bonito do Iguaçu, Candói,
102 Prundetópolis, Pinhão. E volto a dizer não são as ambulâncias, o principal
103 serviço é a Central de Regulação. Porque aquele paciente do Rio Bonito do
104 Iguaçu vai estar no mesmo lugar que o paciente de Guarapuava e o serviço vai
105 conseguir ajudar neste sentido. Vocês sabem por que o Hospital São Vicente
106 está sempre cheio?? Porque os municípios vão encaminhando pacientes e
107 com a central de regulação vai controlar esses encaminhamentos. E mais além
108 ainda temos que pactuar os serviços, profissional e equipamentos, além da
109 central de comunicação e o entroncamento do 192 seja feita pela operadora de
110 telefônica, que deverá unificar esse serviço para todos os municípios, assim
111 vocês podem ter uma idéia da morosidade do serviço, são 250 profissionais
112 que teremos que contar, para fechar todas as equipes. Temos que realizar um
113 treinamento especifico para os condutores das ambulâncias, e vocês podem
114 dizer da morosidade do processo, A criação das bases, que conforme Portaria
115 e de responsabilidade dos municípios equiparem e formarem as bases e
116 adequar os espaços e nem todos estão com suas bases formadas.E como a
117 Maria José já disse são mais de 30 processos licitatórios concomitantes em
118 aberto, e a gente precisa deles, para ser o mais transparentes possível, para
119 ter todos os serviços oferecidos a população. E ainda muitos municípios
120 contam com técnico de enfermagem, mas não contam com o condutor
121 habilitado, com o curso de transporte de pacientes. E o que foi nossa idéia,
122 legalmente chamar e aguardar os aprovados no PSS e daí propiciar aos
123 condutores um treinamento, porque não é só o condutor sair com a
124 ambulância, existem vários pré-requisitos que precisam ser respeitados, e com
125 isso alguns municípios não tiveram nenhum inscrito. O município de
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126 Guarapuava, já possui um Núcleo de Aperfeiçoamento permanente que faz
127 esse também e fazem um trabalho nas escolas com as crianças para explicar o
128 que é o Samu, e com isso conseguisse diminuir os trotes que a regulação do
129 Samu recebia e esse serviço que vai ser o responsável pelo treinamento dos
130 condutores. Então espero ter explicado a vocês e me coloco a disposição para
131 qualquer dúvida, que surja, e se eu não souber vou procurar me interar. Uma
132 coisa que eu não falei aqui, todos nós somos usuários do sistema todos nós
133 pegamos as estradas e as vias públicas, todo mundo está à mercê do sistema,
134 então quanto mais forte e qualificado nos estejamos e mais perto do que a
135 Portaria do Ministério da Saúde determina estaremos teoricamente mais
136 protegidos. Surge uma dúvida sobre os casos psiquiátricos se no atendimento
137 o SAMU pode solicitar internamento. Dr. Rodrigo diz que fazem apenas o
138 atendimento primário a vaga de internamento não e a central de leitos nós
139 fazemos encaminhamentos nos casos de urgência e emergência, em casos
140 psiquiátricos não. Maria José agradece o convite e convida os conselheiros
141 que tiverem interesse em conhecer a instalações do AME, se coloca a
142 disposição. Dando seqüência a reunião o Sr. Presidente informa que vai
143 ocorrer uma inversão de Pauta e passaremos para a apresentação da
144 implantação do PNAISP, que é apresentado pelo profissional designado pela
145 Secretaria de Saúde para coordenar, Sr. Cláudio. Que faz um prevê relato de
146 Políticas Públicas que são programas implantados pelo Estado para dar a
147 garantia dos direitos previstos na Constituição. Como por exemplo, o acesso a
148 saúde. Então fazendo um breve resumo do que é a PNAISP é um projeto de
149 políticas públicas, criado em função de outro programa criado anteriormente, e
150 que ficou saturado e teve que ser pensando em se criar um novo projeto para
151 garantir uma porta de acesso à saúde. O Plano Nacional de Atenção Integral à
152 Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema buscando garantir que
153 o direito ao acesso ao SUS, cumprindo os princípios da universalidade e da
154 eqüidade. Isto é mesmo que o cidadão esteje privado da sua liberdade ele não
155 pode perder seus direitos básicos, como o direito a saúde e ainda que ele vai
156 colaborar com alguns programas já existentes como o previna Brasil, vão estar
157 contribuindo lá na frente. Foram criadas várias portarias, para dar a
158 fundamentação ao programa para que o mesmo viesse a funcionar. Foram
159 criadas Portarias Inter Ministeriais entre o Ministério da Justiça e da Saúde,
160 para assegurar que esse projeto seje implantado na maioria dos municípios do
161 país. E essa oficialização aos Conselhos Municipal e Estadual faz parte do
162 credenciamento da PNAISP.Tendo como principais objetivos da PNAISP,
163 visando cuidado integral, as pessoas privadas de liberdade, garantir autonomia
164 dos profissionais no cuidado as pessoas com o direito a liberdade cerceado e
165 humaniza as de saúde por meio das Secretarias de Saúde e Justiça e ainda
166 fomentar e fortalecer o controle social, Diz ainda que em conversa com a
167 enfermeira Fabíola, diz ainda que não é só um beneficio ao encarcerado, mas
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168 também aos usuários do SUS, que poderão ter mais segurança quando dos
169 seus atendimentos. Isso vai ocorrer não para priorizá-lo, mas sim para dar mais
170 segurança ao paciente que está na UBS. Cláudio não quer se estender muito e
171 passa a palavra a Jucimara que representa o Conselho, e irá fazer uma melhor
172 explanação. A Sra Waléria pede que os membros da comissão condutora se
173 apresentem. E assim a Srta Jucimara, que é Assistente Social do Conselho da
174 Comunidade de Guarapuava, esclarece o porquê o Conselho da Comunidade
175 está fazendo parte desse grupo condutor, que é uma luta histórica do
176 Conselho da Comunidade com as Unidades Prisionais desde 2014.
177 Efetivamente falando em 2018 então nós fomos até a Secretaria Municipal de
178 Saúde, novamente propor para que o município atendesse essa demanda do
179 sistema prisional; porque como o Cláudio já falou a pessoa na execução da
180 pena ela só está privada da liberdade mais os direitos civis todos devem ser
181 garantidos. Conselho da Comunidade além de Conselho ele também é uma
182 associação, ele tem essa configuração, de organização da sociedade civil, de
183 pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Dentro da Associação
184 temos a diretoria, que faz parte do Conselho, mas nós ainda temos a parte da
185 organização da sociedade civil, que presta este apoio em atendimentos. O
186 Conselho da Comunidade foi criado baseado nos Artigos 80 e 81 de da Lei de
187 Execuções Penais. Sendo que a composição do Conselho já foi feita no inicio
188 com as apresentações. Dando prosseguimento a Sra Fernanda também
189 Assistente Social do Conselho, passa a falar do público alvo. Então a Cadeia
190 Pública hoje está com 442 pessoas privadas de liberdade, na Penitenciária
191 Industrial de Guarapuava PIG está no dia de hoje com 500 pessoas e na
192 Penitenciária Estadual de Guarapuava PEG encontra se 264 pessoas
193 totalizando 1206, como a PIG e a PEG já possuem a equipe técnica que é
194 contratada pelo DEPEN, então o Conselho da Comunidade atende com maior
195 ênfase a Cadeia Pública de Guarapuava e seus familiares. Jucimara fala que
196 objetivo geral é auxiliar o Poder Judiciário na execução da pena, bem como dar
197 assistência aos privados de liberdade, recolhidos em estabelecimentos penais
198 no âmbito da Comarca de Guarapuava. Dentre as atividades que realizamos,
199 vamos elencar algumas só, como a gestão do uso do Fundo, com projetos
200 dentro das Entidades Prisionais, com vistoria mensal dos conselheiros nas
201 unidades ainda a concessão de benefícios eventuais, também cestas básicas
202 aos seus familiares que se encontram em dificuldades e não possuem
203 benefício, passagens para os monitorados que se deslocam aos seus
204 municípios de origem e os medicamentos, quando a medicação não é
205 padronizada pelo município, o Conselho faz a aquisição dessa medicação.
206 Relatórios para Juízes e Promotores, credenciais de Visitas, Articulações entre
207 a rede sócio assistencial e a participação também das reuniões da Secretaria
208 de Política Públicas para Mulheres. E nós enquanto profissionais de serviço
209 social do Conselho, a gente prioriza muito a rede, porque é por ela que a gente
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210 sensibilizar a população, pode público e o judiciário, para que a gente traga
211 todos para execução da pena, com projetos de execução de pena e para que
212 eles fiquem um menor tempo e trabalhem, porque o objetivo final é de que eles
213 entrem lá e retornem a sociedade, mas de que forma; digo isto porque a
214 sociedade tem muito estigma com a pessoa privada de liberdade, mas não
215 conseguem fazer essa leitura, de que as pessoas precisam retornar e de que
216 forma elas vão retornar. Então o Conselho da Comunidade como um órgão
217 deliberativo e fiscalizador, fazem este trabalho, para que o detento cumpra sua
218 pena de uma forma mais humanizada, e para que ele não fique lá só afastado
219 da sociedade, preso. E ainda atendemos os familiares das três unidades
220 prisionais, com cerca de Então como nos achamos muito importante, o
221 Conselho de Saúde ter ciência do Estado de Saúde Prisional, e da dificuldade
222 quando precisamos de escolta policial, para o atendimento nas Unidades de
223 Saúde, ocorre a falta carro, falta efetivo, e trazemos também a questão da
224 segurança ou insegurança da população, e nessa questão do deslocamento,
225 ocorre muito de a gente ter que remarcar o atendimento. Só para vocês ficarem
226 cientes nós solicitamos aproximadamente130 escoltas policiais mês das 03
227 unidades prisionais, e como já comentei muitas vezes o atendimento têm que
228 ser remarcado. Gostaria de exaltar a todos que estão engajados nesta luta
229 porque ninguém faz nada sozinho, hoje pra nós é um dia muito importante,
230 diante de tanta luta e também agradecer a Secretaria de Saúde que sempre
231 abriram as portas, para estar fazendo essa política de atendimento aos
232 detentos das Unidades. Dr. Rodrigo diz que esse projeto não vai onerar o
233 município, porque esse atendimento vai deixar de ocorrer nas Unidades de
234 Saúde, para ser atendidos na Unidade Prisional e iremos com esse projeto
235 receber recursos do Ministério da Saúde. Com esse projeto ocorrerá à
236 manutenção das centrais de monitoramento. Nada mais havendo a tratar eu
237 Giselle Faria de Abreu Vaz, secretária executiva do Conselho, lavrei a
238 presente, que após lida e aprovada por todos segue assinada por mim e
239 demais presentes.
240
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