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Audiência da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania para prestação de
contas da área de saúde do Município de Toledo no primeiro quadrimestre de 2020,

conforme a Lei Complementar n° 141/2012.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 28/05/2020

A Câmara de Toledo realizou audiência pública no dia 28 de maio, a partir das
18:22h,  no Edifício  Güerino Viccari,  para a prestação de contas de receitas e
ações  desenvolvidas  no  primeiro  quadrimestre  de  2020  no  setor  de  saúde
municipal  toledano,  conforme prevê  a  Lei  Complementar  n°  141/2012,  a  qual
determina que o gestor do SUS elaborará e apresentará em audiência pública no
Poder  Legislativo  relatório  detalhado  referente  ao  quadrimestre  contendo,  no
mínimo, informações do montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações
e determinações e oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial
própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de
saúde  da  população  em  seu  âmbito  de  atuação  e  o  apresentará  ao  Poder
Legislativo em audiência pública.  A audiência foi conduzida pela CSS-Comissão
de Saúde, Seguridade Social  e Cidadania, integrada pelos vereadores  Ademar
Dorfschmidt,  presidente;  Olinda  Fiorentin,  vice-presidente;  Marly  Zanette,
secretária e membros Edmundo Fernandes e Valtencir Careca, contando ainda
com  as  presenças  dos  Vereadores  Airton  Savello  e   Marcos  Zanetti  e  da
Vereadora Janice Salvador. A audiência contou com a presença da Secretária da
Saúde, Denise Liell, juntamente com Cleunice Sarturi, Douglas Cabral, Jaqueline
Baungarten,  Lorraine  Zanotto,  Fernando  Pedrotti,  Elois  Ítalo  Grouer,  Adriane
Monteiro  Santana  e  Tiago  Godoy  da  Silva,  da  equipe  da  pasta,  além  dos
membros  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  Teomar  Roque  Jantsma,  Daniela
Aparecida Pollis Brandini e Genésio De Franceschi e assessores dos vereadores. 
O Presidente Ademar abriu a audiência, a qual teve sua realização publicada em
Diário Oficial, bem como o Ofício nº. 113/2020 - GAB –, da 2ª Promotoria de Justiça de
Toledo à   Câmara de Toledo, em 26 de maio, em caráter de urgência, o que acarretou na
confecção do Ato nº 28, de 27 de maio. Na correspondência, o MP manifesta-se, visando
garantir a solicitação quanto à observância do artigo 129, VI, da Constituição Federal;
artigo 26, V, da Lei n° 8.625/93 e artigo 58, incisos V e VII,  da Lei Complementar n°
85/99, para a entrada na Câmara de representantes do Conselho Municipal de Saúde
para esta audiência. Em seguida o Presidente passou a palavra à Secretária Denise e
equipe  para  sua  explanação.  A Secretária  expôs  que a  Secretaria  da  Saúde
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recebeu  nos  meses  de  janeiro  a  abril  28,04%  das  receitas  previstas  contra
exigência legal de 15%. O setor teve 2,68% de acréscimo nas receitas de um ano
para o outro,  mesmo com o impacto financeiro da pandemia em abril  e maio,
contabilizando R$ 43,7 milhões de receitas e transferências constitucionais de R$
83,444 milhões, somando R$ 127,21 milhões de receita total. A audiência mostrou
ainda que o Estado repassou R$ 287 mil a menos que no ano passado no mesmo
período,  mas as receitas  tiveram o acréscimo de R$ 338 mil  destinados pelo
Ministério Público do Trabalho para enfrentamento da Covid-19. A pasta teve 43%
de aumento de arrecadações vinculadas ao SUS de um ano para o outro com
mudança no financiamento da atenção primária em saúde. O Mini Hospital e a
Central de Especialidades passaram a receber recursos pelos atendimentos no
SUS, apontou a Secretária Denise Liell. Mesmo assim no ano passado 83% do
custeio da saúde foi bancado pelo Município e o Ministério da Saúde entrou com
13% e neste ano o Município bancou 80% da saúde, enquanto o Ministério da
Saúde entrou com 16%, ficando o restante com o Estado, embora a Secretária
aponte que a Sesa-Secretaria de Estado da Saúde também transferiu outros bens
como EPIs-Equipamentos de Proteção Individual  e R$ 2,00 por habitante aos
municípios per capita, além das novas bases do Samu e novas ambulâncias. A
audiência também relatou a mudança das UBS-Unidades Básicas de Saúde com
equipe  de  Atenção Básica (eAB) ao invés da equipe ESF-Estratégia Saúde da
Família  e  ainda as  medidas adotadas em relação à  pandemia  e  os  recursos
utilizados.  Segundo  a  Secretária  Denise  Liell,  Toledo  montou  o  Hospital  de
Campanha no Instituto João Paulo II com a Secretaria da Saúde tendo as demais
secretarias como parceiras, citando ainda que a Secretaria de Esportes, que com
suas atividades suspensas pela pandemia, enviou profissionais que ajudaram no
processo de estruturação,  além de despesas com o espaço, como água, luz,
telefone, internet e taxa de dedetização. Quanto aos medicamentos a Secretária
disse  que  eles  retornam  e  são  usados  em  outro  local,  caso  não  sejam
necessários, assim como o restante. A Saúde porém criou a unidade Hospital de
Campanha no Sistema de Informação do Município para o controle de tudo e os
equipamentos a pasta já  tinha,  apenas reuniu e estruturou,  havendo porém a
despesa de alimentação para funcionários e pacientes em caso de internações,
além  de  material  de  rouparia,  assistência  farmacêutica  e  oxigênio.  Além  do
Hospital de Campanha do João Paulo II Toledo também conta com 16 leitos de
UTI SUS para a Covid e 20 para as demais demandas SUS e 4 na Hoesp de
particulares e convênios e no Hospital Campagnolo  7 leitos via Intensicor, sendo
um  de  isolamento,  que  seria  um  oitavo  leito.  A  Secretária  relatou  ainda  o
recebimento de R$ 293 mil em material de proteção para as equipes que atuam
contra a Covid-19,  que exige recursos como a caixa acrílica para entubação de
paciente  e  viseira  acrílica  para  todos  os  profissionais,  além  de  aventais
descartáveis impermeabilizados, enquanto para os demais pacientes são usados
os aventais normais. A Secretária comentou que dentistas consomem muito EPI
pois se aproximam muito do rosto do paciente e hoje Toledo tem o material, mas
não sabe daqui  a  dois  meses  devido  aos fornecedores,  esperando tê-los  em
pregão  eletrônico.  O  Conselheiro  do  Conselho  de  Saúde  Genésio  Franceschi
usou a palavra e apontou que há uma “montanha de dinheiro” de diferença entre
os  recursos  estaduais  recebidos  pela  saúde  de  Toledo  e  a  de  Cascavel  e
defendeu que isso tem que ser verificado. A Secretária Denise Liell disse que o
Consamu de Cascavel reúne 43 municípios e todo o recurso vem para o Fundo
Municipal de Saúde, afirmando achar que lá isto é contabilizado de outra forma,
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enquanto  Toledo  contabilizaria  somente  dentro  dos  programas.  O  Conselheiro
apontou ainda as  circunstâncias  da pandemia  e a liberação de compras sem
licitações como motivo de dobrar o cuidado, inclusive tratando isto em separado,
porque no Rio de Janeiro e São Paulo a situação da Covid-19 nem terminou e o
Ministério  Público  já  está  em  cima  devido  aos  problemas  ocorridos.  “Peço
encarecidamente  o  cuidado  redobrado  nas  compras  sem  licitação”,  afirmou
Genésio de Franceschi, que relatou estar encerrando na audiência um período de
8 anos de atuação como conselheiro. “Me despeço, enchi bastante o saco, tentei
ajudar,  melhoramos  bastante  as  apresentações  e  os  números,  acho  que
contribuí”,  avaliou  ele  na  audiência.  O  Presidente  Ademar  Dorfschmidt  abriu
espaço  ao  final  para  as  mensagens  de  internautas,  registrando  que  alguém
comentou  que  são só  sete  pessoas assistindo,  depois  vão  para  o  Facebook.
Registrou  o  recebimento  de  mensagens  de  Valdenice,  Ruth  Lemes,  Daniel,
Edilza,  Raquel  e  Simone  Sponholz  elogiando  a  exposição,  Taís  Menezes
mensagem retirada e Taís elogios às explanações. O Presidente da CSS também
desculpou-se  pelo  número  reduzido  de  vereadores,  justificando  que  tivemos
situações  incomuns  na  noite  de  hoje,  já  que  a  Vereadora  Marly  Zanete  teve
problema de saúde e a Vereadora Olinda Fiorentin também, enquanto o Vereador
Edmundo Fernandes lhe fez uma explanação sobre problemas com seu irmão,
citando porém que o Vereador Leandro Moura está aqui, assim como o Vereador
Marcos,  a  Vereadora  Janice  e  o  Vereador  Airton,  afirmando  que  “se  esqueci
alguém me perdoe, não é por querer”.  O Presidente ainda passou a palavra à
Secretária para sua despedida, onde Denise Liell justificou que  se se decide por
algo  sem  dúvida  virá  uma  crítica,  mas  como  não  se  posicionar  diante  das
necessidades, afirmando ainda que há medidas necessárias e tomadas 
em função da saúde pública. Ela também agradeceu à comunidade, comentando
que seria para termos muitas pessoas conectadas e assim entender um pouco
como  funciona  o  serviço  público  e  a  Secretaria  da  Saúde,  mas  disse  que
“estamos sempre abertos a qualquer consideração que se trate” e, desde que
colocada de forma respeitosa, “acatamos e vemos o que podemos melhorar”. Em
seguida o Presidente Ademar Dorfschmidt agradeceu a todos e às 21:33h deu por
encerrada a audiência, convidando a todos para audiência da educação amanhã 
aqui no plenário às 14h e eu, Paulo Torres, lavrei esta ata resumida, que segue
assinada  pelos  membros  da   CSS-Comissão  de  Saúde,  Seguridade  Social  e
Cidadania. A íntegra da audiência pode ser conferida no canal  da Câmara de
Toledo no YouTube, em https://www.youtube.com/watch?v=8PLNRcTioUk. 

             ADEMAR DORFSCHMIDT                    OLINDA FIORENTIN 
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MARLY ZANETE              EDMUNDO FERNANDES             VALTENCIR CARECA 
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