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P1NDORETAMA Rubrica  Pre idente , 

9' LEGISLATURA -  la  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA; 
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA. 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, 
reuniram-se os Vereadores na  Camara  Municipal no Plenário Vereador An Nelson. A presente 
sessão foi transmitida ao vivo aos munícipes de forma  online  nas mídias da Câmara sendo elas a 
Página Oficial no Facebook e o Canal Oficial no YouTube. Eu, Laiz Sudnia, Primeira Secretária, 
conforme o  Art.  75 do Regimento Interno registrei a presença dos Parlamentares, Gorette 
Cavalcanti, Célio Scipião, Laiz Suénia, Albanes Fiúza, Silvia Reis, Sabryna Rocha, Nego 
Bom e Ivanildo Lima. Ausentes os Parlamentares Cleuson da Cocota, Natália Lima e Adriana 
do Mansueto por motivo justificado. Havendo número legal a Presidente invocando a Proteção 
de Deus e em nome do povo de Pindoretama, declarou aberta a sessão nos moldes do  Art.  77 do 
Regimento Interno. A Presidente registrou a presença do Senhor Secretário de Saúde Doutor 
Rilson Andrade e deu publicidade a presente Sessão como sendo Audiência Pública para 
Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre de 2021 da Secretaria de Saúde do Município, em 
cumprimento a Lei Complementar Federal de número 141/2012 que regulamentou o artigo 
terceiro da Constituição Federal. Concedida à palavra, o Senhor Secretário explicou sobre a 
Prestação de Contas Financeira de forma detalhada projetando em slide os números. Foram 
apresentadas todas as receitas e despesas realizadas dentro do quadrimestre dos Blocos de 
Atenção Básica,  Corona Virus  Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Média Complexidade e 
repasse do  FPM  de 15%. Ap6 s a apresentação do Secretário a Presidente facultou a seus pares 
quem gostaria de fazer considerações ou questionamentos. Vereadora Silvia Reis: solicitou 
informações sobre a articulação para a realização da implantação de uma Unidade de Saúde no 
Mangueiral. Vereadora Sabryna Rocha: Indagou informações a respeito das demandas 
medicamentos, transporte, as triagens do centro de reabilitação e as medidas para o posto de 
saúde do Mangueiral. Vereadora Laiz Suénia: parabenizou a transparência do Secretário de 
Saúde que pontualmente e de bom grado vem à Casa Legislativa apresentar as movimentações 
financeiras da Secretaria Municipal de Saúde, agradeceu os trabalhos das equipes de saúde da 
família em especial ao do Capim de Roça com as ações voltadas a recreação com as crianças, as 
ações do outubro rosa, mamografia, ações e palestras de conscientização, reiterou sobre o 
requerimento que a mesma apresentou sobre a Unidade de Saúde do Mangueiral e parabenizou o 
grande avanço na vacinação no Município. Vereador Célio Scipião: informou da necessidade 
de emendas parlamentares para implantação de um posto e saúde para o Mangueiral e outras 
obras, relatou o avanço dos transportes na saúde com aquisição dos veículos novos, solicitou ao 
Secretário informações a respeito dos atendimentos na Policlínica de Cascavel e sobre o novo 
futuro  CAPS  em Pindoretama, comentou sobre o atendimento do Centro de Reabilitação, 
parabenizou o avanço da vacinaytto e a organizayao da contrataçáo dos  medicos  por parte do 
Município em especial a disponibilidade do pediatra e neuropediatra na rede de saúde municipal. 
Presidente Gorette: fez comentários sobre os atendimentos de parto no âmbito municipal e o 
atendimento neuro pediátrico, indagou ao Secretário sobre as novas medidas para assistência ao 
parto e ao nascimento na rede de saúde. Vereador Ivanildo Lima: agradeceu a transparência da 
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prestação de contas quadrimestral e solicitou informações quanto a disponibilidade de um 
veiculo da saúde no período noturno nas Comunidades do Sitio Correia, Araújo e Rodeador, 
também pediu informações sobre a reforma do Posto de Saúde do Correia, bem como o 
mantimento do atendimento médico nesta mesma localidade. Vereador Nego Bom: Agradeceu 
o compromisso e o profissionalismo do Secretário Doutor Rilson pela atuação e a transparência 
na apresentação das prestações de contas e o questionou sobre a quantidade de médicos que estão 
atendendo na rede de saúde municipal. Vereador Albanes Fiúza: ausente no momento dos 
questionamentos. RESPOSTAS: 0 Senhor Secretário de Saúde Doutor Rilson considerou que 
as orientações das esferas de Governo Estadual e Federal no enfrentamento da pandemia foram 
cumpridas o que refletiu diretamente nas atividades de saúde prestadas nesse ano nas unidades 
básicas de saúde, cirurgias e atenção básica. Informou que efetivamente existe planejamento para 
funcionamento da unidade de saúde no Mangueiral e no Barrocdo; informou ainda do 
abastecimento dos medicamentos em especial para as crianças com deficiência que agora com o 
atendimento pediátrico e neuro pediátrico ofertado pelo Município está sendo administrado de 
forma mais efetiva; informou que os atendimentos do Centro de Fisioterapia acontecem 
normalmente e que porventura em uma maior demanda haverá a contratação de mais 
fisioterapeutas; relatou que a demanda dos transportes teve uma grande melhora devido ao 
reforço na frota dos veículos da Secretaria e que os casos de falta de transporte ou lotação que 
acontecem isoladamente são resolvidos prontamente; parabenizou em nome da Vereadora Laiz a 
todas equipes da Saúde da Família nas atividades da Semana do Bebê, Dia das Crianças, 
Setembro Amarelo e Outubro Rosa; deu ciência dos atendimentos de mamografia, vacinação dos 
idosos. 0 Secretário informou ainda que com a amenização da Pandemia está viabilizando para o 
ano de 2022 um centro de atenção à saúde da mulher e da gestante com um centro cirúrgico; 
quanto ao questionamento dos atendimentos na policlínica a demanda de atendimentos que está 
acumulada  sell  realizada e que a pausa nos atendimento foi devido (segundo informação da 
Policlínica de Cascavel) à espera da conclusão de um procedimento licitatório; comentou sobre o  
CAPS  de Pindoretama que está aguardando autorização do Governo Federal recurso para a 
aquisição dos equipamentos; comentou ainda, que o Município realiza 100 (cem) atendimentos 
de ultrassonografia e que a realização dos partos no Hospital de Pindoretama dobrou devido a 
credibilidade que dos serviços de saúde, encerrou as palavras explicando sobre as contratações 
dos médicos e demais servidores da saúde de forma a atender as expectativas. 
ENCERRAMENTO: 0 inteiro teor da Sessão está disponível na Página Oficial da  Camara  no 
Facebook e no Canal Oficial da  Camara  no Youtube. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
fez os encaminhamentos regimentais e encerrou os trabalhos as onze horas e cinquenta e sete 
minutos e eu, LAÍZ SUÊNIA, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata, como ordena o artigo 
90 do Regimento Interno, onde, após aprovada, seguirá assinada pela Presidente da  Camara,  pela 
Primeira Secretaria e demais Vereadores. 

MARIA GORETTE CAVALCANTI 
BASTOS SOBRINHA 
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