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ATA n.º 270 Da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Reserva / PR. Aos
vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, foi realizada na sala do
Conselho Municipal de Saúde de Reserva, localizada na Rua Quintino Bocaiúva N.º645, Bairro
de Lurdes, às 8h e 30min. Com a presença dos Conselheiros (as): Luciane Fernandes Vieira,
presidente, representante dos Prestadores de serviço em saúde; Egleci Oricena Vieira Matchula
- representante dos Trabalhadores em Saúde; Paulo Kochaniuki – representante dos usuários;
Jucelene de Fatima Venuka - representante dos Trabalhadores em Saúde; Edinéia Plen
Szeremeta – representante dos usuários; Nathan Ferreira –Diretor do Departamento de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde; Valéria da Costa O. Piotrowski. A presidente deu abertura a
reunião invocando as benções de Deus e na seqüência passou a palavra a Nathan Ferreira –
Diretor de Saúde o qual deu sequencia a pauta: Nathan entregou aos Conselheiros as cópias
impressas dos demonstrativos de despesas em saúde do 1º Quadrimestre do Ano de 2022 e a
prestação de contas com os atendimentos realizados no período, para análise e
questionamentos para aprovação em Reunião Extraordinária. Na sequencia a presidente
solicitou algumas informações referente ao andamento de pautas aprovadas anteriormente.
Iniciou questionando sobre: 1. o conserto do notebook de uso do CMS; - o qual foi informado
ainda não ter licitação para reparos e peças de equipamentos; 2. Aluguel e mudança da sala do
Conselho, tendo em vista a sala já estar alugada e fechada; - foi informado que ainda não foi
realizada a mudança devido não ter internet no local; 3. Distinação de secretária executiva para
as atividades do Conselho; - o qual não houve resposta; 4. Andamento da reforma da unidade
de saúde da localidade de Espigão Preto; - o qual foi informado que já foi licitado e aguarda para
iniciar a obra; 5. Resultado e andamento das Resoluções aprovadas pelo Conselho; - foi
informado que algumas encontram-se aguardando liberação de compra e empenho; 6.
Informações quanto a troca de ouvidora de saúde; - foi informado que o atendimento continua
sendo realizado por uma estagiária. Foi salientado pela presidente do Conselho que o mesmo é
indevido pelo fato de ser necessário funcionário de carreira para exercer a função. 7. Viabilidade
do projeto Saúde da Roça de Renato Yamasita; - o qual não houve resposta; 8. Lanche dos
pacientes que se deslocam para outra cidade; - foi informado que se encontra em pesquisa e
empenho; 9. Informações quanto a forma de agendamento e busca direta de Consultas médicas
em unidades de saúde, tendo em vista que tanto quem agendou antecipado quanto quem busca
a demanda no dia precisam ser feita com antecedência; - não houve resposta; 10. Escala de
profissionais de saúde que cumprem demanda no SAMU; - foi informado que a contratação é
feita pela empresa responsável. No entanto foi salientado e solicitado verificação que o mesmo
não pode atrapalhar na carga horária pela qual o funcionário é concursado e deve cumprir. 11.
Foi questionado se as consultas e exames agendados tem um retorno se os mesmos foram
realizados pelos pacientes; - não foi informado; 12. Compra de veículo de emenda parlamentar
do Deputado Pedro Paulo Bazzana, e solicitação que o mesmo atenda as demandas da pessoa
com deficiência no Município; - foi informado que o recurso não se trata de emenda e sim de
incentivo, e que a demanda é grande para ser destinada apenas a casos especiais. Mesmo
assim foi solicitado que a secretaria encontre uma maneira de suprir essa demanda no
atendimento a pessoa com deficiência devido as características próprias de alguns casos. 13. A
Conselheira Valéria também levantou a questão dos exames médicos que estavam sendo
realizados de forma inadequada pela empresa prestadora de serviço; - foi informado que outras
empresas foram credenciadas não sendo necessário o paciente realizar os exames na empresa
citada. Após serem sanadas outras dúvidas e questionamentos dos Conselheiros deu-se por
encerrada a presente reunião e aguardando respostas dos questionamentos não sanados na
ocasião. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião e assinada pelos presentes.
Reserva, 30 de maio de 2022.
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