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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 extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas6 dependências da Faculdade Guairacá, no dia 22 de agosto de 2022, onde se7 fizeram presentes os seguintes conselheiros: Joarez Camargo, Renilson8 Kluber, Antonio Alvair de Paula Jr. Maria Aparecida Pedroso, Altair Angelo dos9 Santos, Eloina Apda Fonseca de Souza, Angelita Mara de Souza, Antony10 Emanuel Colaço, Viviane dos Santos Oliveira, Janaina Dias, Eliane Santos11 Cezar e ainda os convidados Diogo de Oliveira Araujo, Sandra Correia,12 Chayane Andrade, Genilce Olenko, Ana Cláudia de Oliveira, Rosimeri de13 Souza, Elena Rodrigues, Márcia Ortiz, Alisson Henrique Dal Col , Cristiano14 Lima, Suzana de Souza, Talita Queiroz, Luiz Felipe Ramos, Francileide Silva,15 Kassia Garneki. Esta reunião tem como ordem do dia: 1) Repasse de Verba16 para o Instituto Virmond e Plano de Trabalho; 2) Repasse de Verba para o17 Hospital São Vicente de Guarapuava da Oncologia e Radioterapia e Plano de18 Trabalho. O Sr. Juarez abre a sessão agradecendo a presença de todos e19 observa se existe quorum. Juarez fala que os conselheiros já receberam20 previamente os Planos de Trabalho dos Hospitais, e que ambos é aquisição de21 medicamentos. O conselheiro Altair pede uma inversão de pauta, porque que o22 Sr. Cláudio encontra se de atestado e ele vai apresentar um parecer do23 Instituto Virmond por vídeo. E pede que a nova secretária se apresente se24 apresente, juntamente com sua equipe. Feita a apresentação da nova25 secretária, ela coloca o Dr. Cristian como ponta entre a atenção básica e as26 urgências na parte médica, fazendo essa dinâmica entre os médicos a Sra.27 Vanessa assumiu o departamento de Urgência e Emergência e a Fabíola que28 não pode se faz presente estará à frente do DAS, que ai fica estabelecido que29 na próxima reunião a gente se possa fazer a apresentação de toda a equipe,30 todos acabaram sabendo a quem recorrer. Altair diz ainda que gostaria de31 registrar a presença dos acadêmicos de medicina que estão sob a supervisão32 do Dr. Yagor, fazendo estágio na vigilância em saúde. Dando prosseguimento33 à reunião o Sr. presidente fala que teremos a apresentação dos Planos de34 Trabalho dos Hospitais São Vicente e Instituto Virmond. que a representante35 do Hospital São Vicente inicia a apresentação do Plano de Trabalho e diz que o36 recurso será aplicado para o custeio de medicamentos devido à inflação muito37 alta e a tabela SUS não acompanha,porque as despesas médicas tem um valor38 muito alto e nos tivemos a pandemia que também influenciou muito. E a39 necessidade nossa e complementar a receita SUS em forma de contratos. A40 idéia e a de que se tivermos esses medicamentos poderíamos fazer um fluxo41 de caixa, deixar esse recurso em caixa para pagamento de outras despesas.42 Porque recurso para custeio é muito difícil conseguir, porque os recursos são43 sempre engessados e nos muitas das vezes passamos ao teto de gastos, e44 precisamos otimizar esses recursos..E perguntado a Sra Débora sobre os45 outros municípios sensibilização também.E a Sra Débora diz que espera a46 partir desse evento sensibilizar os demais municípios. Altair pede licença para47 reiterar a importância desse serviço de alta complexidade, haja vista que esse
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48 serviço é de extrema necessidade para os 20 municípios da nossa regional,49 tendo em vista que os pacientes não terão a necessidade de se deslocar a50 outros centros. Eu gostaria de parabenizar a gestão do Hospital, que eu tive a51 oportunidade de conhecer, através da Vigilância Sanitária, fiquei lá por52 aproximadamente uma semana, e fiquei muito contente com que vi, a gente53 tem que acreditar que vai dar certo, que vai ser um serviço de excelência em54 Guarapuava, mas com isso não quero tencionar ninguém a votar a favor, mas55 os pacientes não vão mais, precisar sair do município de madrugada, muitas56 vezes com chuva, com ônibus lotado, para irem a outros centros, buscar57 atendimento. Já manifesto aqui o meu voto a favor. E pede para Débora, para58 posteriormente vir fazer a prestação de contas desse recurso, que é de grande59 importância para o município. E questionado se é feito esse trabalho junto aos60 demais municípios. Débora diz que a partir desse convênio, nos iremos entrar61 em contato com os demais secretários de saúde, e a gente espera sensibilizar62 os demais municípios, porque na verdade sempre o hospital está enfrentando63 déficit nas contas do Hospital, tem meses que nossos gastos vão muito além64 do teto. Juarez orienta a alterar o endereço do centro para o outro endereço da65 Instituição. A instituição é a mesma, mas o CNPJ é outro e o endereço é outro,66 para evitar problemas futuros. Juarez pensa que pode haver uma contrapartida67 do Hospital, porque alguns pacientes necessitam muitas vezes de aplicações68 de medicamentos, auto-aplicável. Débora diz que este tipo de atendimento a69 gente já prestando esse serviço ao longo dos anos, sem subsidio para isso,70 mas sem custeio algum e que já solicitaram a Regional, um tipo de custeio, e71 pensamos na paralisação desses serviços até que se resolva essa questão do72 custeio vindo do Estado, haja visto que dependendo do montante dessas73 aplicações, esse valor para nós é bem complicado, por isso que já enviamos74 um oficio solicitando um tipo de custeio do Estado para o Hospital e que não75 irão deixar os pacientes desassistidos, só não queremos complicar76 financeiramente. Janaina da Regional diz que já estão trabalhando nessa77 tratativa, porque o Estado paga, mas é um valor, que não cobre todas essas78 despesas. E estamos buscando parcerias até com as faculdades. Waléria79 pergunta o valor do convênio e a Sra. Débora responde que é de R$ 2.000,00080 (dois milhões). Mas uma vez é reforçado o pedido do envio e apresentação81 futura da prestação de contas desse recurso. Sr.Juarez pergunta se alguém82 tem algum questionamento e se todos estão de acordo com a liberação do83 recurso. Todos aprovaram. Dando seqüência, partimos para apresentação via84 on line do Sr. Cláudio que irá expor o parecer do Tribunal de Contas, no que85 diz respeito ao repasse de recursos aos Hospitais, porque queremos fazer tudo86 com a maior transparência possível. O Tribunal diz que não se opõe ao87 repasse desde que isso não seje uma prática constante, porque aquisição88 desses medicamentos não é responsabilidade do município, e que o mesmo89 não deve ultrapassar 180 dias. Sr. Juarez pergunta se alguém tem algum90 questionamento a fazer o Sr. Claudio encontra se a disposição. Na seqüência91 com a palavra a nova diretora do Instituo Virmond, a Sra Rose, diz está na92 direção a quatro meses e desde o dia que entrei lá estou caminhando em93 busca de recursos para não fechar o Hospital,não está sendo fácil, estamos94 juntando dinheiro hoje para comprar remédio para amanhã, porque que com os95 recursos repassados do Estado ao Hospital, não é possível manter o Hospital
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96 em funcionamento, não está sendo fácil e que a aquisição de medicamentos é97 dia a pós dia.O gasto com medicamentos é de mais R$ 500,000 (Quinhentos98 Mil) E que todos sabem a real situação do Hospital, e desde que assumiu foi99 em busca de ajuda para não fechar o Hospital, e que o mesmo tem um história100 não é muito boa e com isso não é fácil de conseguir ajuda. .Estamos fazendo101 tudo com muita transparência, publicando nas mídias, as portas do Hospital102 está aberta para quem quiser ver e a prestação de contas desses quatro103 meses que ela está a frente da direção, encontra se em sua mesa para quem104 quiser ver. Desde que chegamos lá foi comunicada do recurso de 500.000105 (Quinhentos Mil) que foi repassado pela Prefeitura e não foi utilizado para o fim106 proposto. Mas nos com muito orgulho vamos concluir aquela obra da pediatria107 e vamos dizer fomos nós que fizemos uma obra que não era nossa, foi a108 gestão anterior que não fez. Ela está quase pronta acho que daqui a 30 dias109 será possível inaugura la. Vou fazer um breve relato do que estamos fazendo,110 estamos com um estacionamento privado, é pouco, mas pouco a pouco,111 estamos conseguindo compra o gás de cozinha e alimento na cozinha que112 falta.Sempre que posso eu saio visitar os empresários para pedir ajuda, e peço113 até que adquiram materiais de construção, não necessita ser dinheiro, temos114 que correr atrás até de recursos para o pagamento da energia. Temos 30115 quartos reformados por empresários, tudo com doação, o 4 andar está sendo116 todo reformado. E com uma hotelaria melhor a gente consegue está trazendo117 mais particulares e mais convênio. Porque o gasto do hospital é muito alto, só118 com a folha praticamente vai toda a nossa contratualização e fica faltando para119 os medicamentos e oxigênio. Então gente vocês podem ter a certeza de que eu120 vou fazer a diferença. Esse recurso veio em boa hora, nos vamos fazer a121 aplicação de recursos para a compra de medicamentos e vamos fazer de uma122 forma muito transparente, nos iremos fazer a diferença. Juarez pergunta se123 alguém quer fazer alguma pergunta algum questionamento. E o conselheiro124 Cionek, fala que nós do Conselho precisamos provocar aqui para125 convocássemos os outros secretários de saúde dos demais municípios desta126 regional. E outra coisa se recebeu o recurso e não foi utilizado para o fim127 proposto, deveriam comunicar mos. Rose diz que isso realmente precisa ser128 feito porque nenhum município nós pergunta se está precisando de algum129 medicamento, essa sua colocação é totalmente plausível. Nós vamos ter uma130 reunião com todos os secretários, e vamos ver o que eles vão dizer. E que131 nenhum município vem nos perguntar se precisamos de algo, só encaminham132 os pacientes para lá, e realmente a gente vai correr atrás. Então essa reunião é133 de uma demanda que veio da 5 Regional, não é muito mas dez por cento do134 que sobra da Câmara de cada município já ajudaria. Juarez pede ainda para135 eles mandarem bem certinho no que será gasto o recurso além dos136 medicamentos. E a ainda a prestação de contas do referido recurso. Altair diz137 que é complicada a situação de vocês, porque esse recurso que foi recebido,138 alguns dos membros do Conselho foi contra e eu sou sempre da seguinte139 opinião de que se tem que investir e temos que dar um voto de credibilidade140 para vocês. Porque não podemos perder mais um hospital e se esse plenário141 deliberar, já faremos a Resolução e publicaremos no Boletim Oficial. E no que142 dz respeito ao que o Cionek falou nos não podemos fazer uma reunião e143 chamarmos os municípios, essa atribuição é do Conselho Estadual, o certo é
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144 fazer uma audiência publica, com os secretários dos demais municípios para145 vermos a questão do hospital. Junior diz que o Hospital São Vicente não pode146 pagar por trabalhar bem, ele muitas vez trabalha com déficit também. Cionek147 reitera que a audiência seja feita por todos os hospitais. Altair fala sim em148 amadurecer a idéia e fazer sim a audiência pública em prol da contratualização149 dos 02 hospitais e chamar além dos municípios também o Ministério Público.150 Débora fala do aumento do teto base dos enfermeiros e o Hospital pode ficar151 em déficit financeiro. A sra Rose do Hospital diz que realmente não vão poder152 pagar, e vão precisar fechar algumas alas. Altair pensa em sair com uma data153 já previamente marcada. Juarez diz que devemos além de amadurecer essa154 idéia e esperar o processo eleitoral findar. Juarez pergunta se realmente todos155 estão de acordo. Juarez fala que os hospitais estão saindo daqui com mais156 uma verba para ajudá-los nessa empreitada. Juarez diz que o Hospital São157 Vicente em outra data também recebeu um recurso, de R$ 12.000,000. 00158 (doze milhões), para a construção do Hospital através do Conselho, o159 município está fazendo o que pode no que sobra da Câmara de Vereadores160 ainda que não seja prerrogativa deles está também está colaborando, Na161 opinião da conselheira Janaina deve antes de discutir com os municípios nós162 precisamos discutir primeiramente a rede. Juarez pede a Rose que nos envie163 tudo para que não tenhamos tudo comprovado. Junior reitera o que disse164 anteriormente que o Hospital São Vicente também passa por déficit financeiro e165 que hoje a bola da vez é o Santa Tereza. Juarez complementa que há anos166 atrás o Hospital São Vicente também recebeu outro recurso que veio a somar167 para torna lo o que é hoje. O Sr. Presidente encerra a reunião lembrando que168 no dia 30 teremos nossa reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar eu169 Giselle Faria de Abreu Vaz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada por170 todos, segue assinada por mim e demais presentes.

mailto:cmsguarapuava@gmail.com

