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Audiência para apresentação de relatório detalhado do gestor da saúde de Toledo sobre
os recursos utilizados no setor e suas fontes, as auditorias realizadas ou em execução e

suas recomendações e determinações e a oferta e produção de serviços na rede
assistencial própria, contratada e conveniada no período de janeiro a abril de 2015,

conforme prevê a Lei Complementar nº 141/2012.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 21/05/2015

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2015, às 18:45h, foi aberta no  Auditório e
Plenário Edílio Ferreira, no Edifício Güerino Viccari, sede da Câmara Municipal,
em  Toledo,  PR,  audiência  pública  chamada  pelo  Poder  Legislativo,  através  da
Comissão de Saúde e Seguridade Social, para apresentação de  relatório detalhado
do gestor da saúde de Toledo sobre o total de recursos utilizados no setor e suas
fontes, as auditorias realizadas ou em execução no período e suas recomendações e
determinações  e  a  oferta  e  produção  de  serviços  na  rede  assistencial  própria,
contratada  e  conveniada,  conforme  prevê  a  Lei  Complementar  nº  141/2012.  A
audiência reuniu os integrantes da  Comissão, a qual  é composta pelos vereadores
Marcos Zanetti – Presidente; Sueli Guerra – Vice-Presidente; Expedito Ferreira –
Secretário, além dos membros suplente Ademir Paludo, em lugar do titular Renato
Reimann e Neudi Mosconi. Também fizeram-se presentes o  Presidente da Casa,
Ademar  Dorfschmidt,  o  Presidente  do  
Conselho Municipal de Saúde, Dorival Moreira da Silva e o Conselheiro Genésio
Nilson de Franceschi e ainda a Diretora da UPA-Unidade de Pronto Atendimento
Vania  Feltrin  Gonçalez  e  os  representantes  da  Central  de  Especialidades  Daniel
Ricardo Jochims e Edilza Coutinho, Neuza Simão Gripp de Arruda, do CAPS II e
Cristine Bolzan Cogo,  do CAPS-AD, os servidores da Secretaria da Saúde Ieda
Rosa Gresille e Fabiana Trento, além de assessores da Casa e Ricardo Morante, da
Secretaria de Comunicação Social e populares. O Presidente Marcos Zanetti abriu a
audiência e passou em seguida à  leitura  de ofício do Executivo comunicando o
comparecimento  à  Casa  de  representante  para  atender  o  que  estabelece  a  Lei
Complementar  nº  141/2012.  Em  seguida  passou  a  palavra  ao  Vereador  Neudi
Mosconi para leitura do edital de convocação e após isso comunicou a presença do
Secretária  da  Saúde  Denise  Campos  e  equipe  e  passou  a  palavra  a  ela  para
apresentação do relatório, registrando ainda a chegada  do Secretário da Comissão,
Expedito  Ferreira.  A Secretária  desculpou-se  inicialmente  por  não  terem  sido
enviados anteriormente os dados prometidos aos vereadores, mas justificou que os
últimos dias  foram bastante  corridos devido à organização das pré-conferências.
Nos perdoem, mas foi uma falha que não tivemos como não ter, justificou, passando
em seguida  a expor os números do setor no quadrimestre. A Secretária apontou uma
receita total de R$ 79.863.613,04 e uma despesa empenhada de R$ 11.718.711,00 e
um  total  de  despesa  de  R$  19.991.819,00,  com  uma  aplicação  de  recursos  da
Emenda 29 de 25,03% no quadrimestre. A Secretária lembrou que em 2014 foram
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destinados  ao  setor  26,69%  e  a  obrigação  municipal  seria  de  destinar  15%.  A
Secretária informou que nos exames preventivos na faixa de 25 as 64 anos foram
feitos  1.818,  numa  razão  de  0,16  e  2.134  consideradas  todas  as  faixas.  Denise
informou que foi pactuado um índice de 0,70 no contrato organizativo tripartite e
com isso no quadrimestre deveria ter sido atingindo um índice de 0,23, mas ele
ficou um pouco abaixo e agora deve-se buscar esta meta, podendo ser antecipadas
algumas campanhas para isso. A Secretária relatou ainda que a obra da  UBS do
Jardim Panorama está parada oficialmente, tendo vindo a comunicação estadual a
respeito, assinalando que o  Município já deu toda a contrapartida, de cerca de R$
70  mil,  mas  veio  um  ofício  do  Estado  comunicando  a  paralisação.  A palavra
também foi aberta aos vereadores, que avaliaram o setor e também o desequilíbrio
nos  recursos  para  financiamento  do  sistema,  especialmente  quanto  aos  recursos
estaduais.  A  Vereadora  Sueli  Guerra  questionou  da  ortopedia  e  a  Secretária
confirmou que houve um corte de recursos para adequar ao orçamento, enquanto a
Vereadora apontou que os recursos para a saúde vieram em 85,45% do Município,
mais 14,55% da União e 0,00% do Estado, apontando que isso precisa sim de um
voto de repúdio, já que o Estado não está fazendo nem a lição de casa, que é a
saúde, que é essencial, e a atenção aos professores. O Presidente Marcos Zanetti
manifestou-se comentado que a  maior causa de morte são problemas ligados ao
sistema circulatório,  questionando se existe alguma semana ou data dedicada ao
tema.  A Secretária respondeu que existem ações e comentou que em relação ao
tabagismo,  por  exemplo,  ao  longo  do  ano  são  desenvolvidas  ações  e  há  o  Dia
Mundial  em  31  de  maio,  que  motiva  programações.  O  Vereador  também
manifestou-se  parabenizando  o  setor  por  receber  quase  R$  1  bilhão  em
medicamento,  comentando que antes de estar vereador veio deste ramo e que a
ampliação dos recursos no segmento motiva até brincadeira de que a população sai
do posto “de sacola cheia”. A Secretária Denise respondeu que realmente o volume
de  recursos  para  medicamentos  atualmente  é  muito  maior  do  que  há  um certo
tempo,  embora  não  tenha  dados  a  respeito,  comprometendo-se  porém de  fazer
levantamento. O Vereador também parabenizou toda a equipe porque diante de toda
as  dificuldades  que  vivem  as  três  esferas  do  setor  público  Toledo  ainda  está
conseguindo  investir  25% das  receitas  no  setor  e  a  tendência  é  aumentar.  Em
seguida a palavra foi aberta à comunidade pelo Presidente e o Conselheiro Genésio
Nilson de Franceschi manifestou-se sobre o trabalho da saúde, afirmando que como
Conselheiro tem se empenhado e sabe que não é fácil, apontando que há um número
bonito na cardiologia com redução de 63% mas na ortopedia houve alta de 131%,
na dermatologia de 37%, na urologia de 23% e de 221%  na reumatologia, entre
outros.  A Secretária Denise disse que a pasta está sempre de portas abertas aos
conselheiros, que têm ajudado e não ficado só em críticas, comentando que havia
dito anteriormente sobre a vinda dos 16 médicos que isso poderia acontecer e não
ocorreu com todos, mas aconteceu. A Secretária apontou que eles poderiam ter um
trabalho muito resolutivo  ou iam encaminhar  o  que  achassem necessário  e  isso
ocorreu, embora não com todos, mas eram recém formados e há uma insegurança,
levando ao encaminhamento ao especialista. A Secretária disse que 86% se resolve
dentro da unidade mas os encaminhamentos estão passando por uma regulagem,
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com médico auditor e hoje está se fazendo uma triagem. A Secretária informou
ainda  em  relação  à  cardiologia  que  hoje  ela  tem  mais  horas  no  Centro  de
Especialidades  e  foi  feita  a  capacitação  da  atenção  básica,  com  extratificação,
apontando que este é o caminho, pois o Estado e a União não resolvem. A Secretária
Denise  defendeu  trazer  estes  casos  e  com  monitoramento  da  atenção  básica  e
capacitação  para  extratificação  de  risco,  fazendo  a  referência  com  o  Ciscopar,
apontando que isso foi feito com a cardiologia e é o caminho nas especialidades.
Em  seguida  o  Presidente  indagou  se  mais  alguém  ia  querer  fazer  um
questionamento ou esclarecimento,  registrou que foi  aberta  a palavra a todos e
diante da ausência de manifestações agradeceu a disponibilidade dos presentes  e
deu por encerrada a audiência às 20:30h, sendo lavrada por mim, Paulo Ricardo
Torres da Silveira, a presente ata, que vai assinada pelos vereadores da Comissão de
Saúde e Seguridade Social da Câmara Municipal de Toledo. 

     MARCOS ZANETTI          ADEMIR PALUDO          SUELI GUERRA      

                              EXPEDITO FERREIRA     NEUDI MOSCONI    
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