
 

RUA MATEUS LEME, Nº 2018 - CENTRO CÍVICO - 80530-010 - CURITIBA - PR | WWW.CGE.PR.GOV.BR 

página 1 de 53 

 

RELATÓRIO CGE ITINERANTE Nº 06/2021 – CTCS/CGE 

 
Assunto: Entregas de Vacinas a Municípios e Condução do Processo de Imunização 

 

 

Senhor Controlador-Geral do Estado 

Introdução 
 

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) tem suas atribuições definidas nas 

leis nº 17.745/2013 e 19.848/2019 e pelo decreto 2.741/2019, com sistemas de 

Ouvidoria, de Controle Interno, de Transparência e Controle Social, de Corregedoria 

e de Integridade e Compliance, e por legislações que afetam suas atividades. Entre 

as diretrizes do órgão estão o fomento à participação da sociedade civil na 

transparência e na prevenção à corrupção, bem como estimular a obediência das 

normas legais. Para isso, usa de inspeções, auditorias e monitoramento de serviços 

oferecidos pelo Poder Executivo aos cidadãos. 

A lei 13.460/2017, que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos, 

determina que, periodicamente, sejam promovidas pesquisas de satisfação. Além de 

o cidadão poder se manifestar pelos canais da Ouvidoria, a CGE criou o programa 

itinerante que, com visitas aos locais de atendimento, conversa com usuários para 

colher informações que possam avaliar e melhorar a prestação do serviço. 

Com a possibilidade de vacinar a população contra a Covid-19, pandemia que 

se alastrou pelo Paraná em 2020, o Governo do Estado elaborou o Plano Estadual de 

Imunização. Esse documento estabelece a estratégia para conter o avanço da 

doença, que, no primeiro semestre de 2021, já havia matado 0,2% da população 

paranaense. 

As doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer foram entregues pelo 

Governo Federal ao Estado, e a Secretaria de Estado da Saúde organizou a 

distribuição aos municípios. Servidores do Programa CGE Itinerante visitaram 

municípios e verificaram os respectivos processos de imunização e sua divulgação.  

Some-se a isso as constantes denúncias de pessoas vacinadas fora da ordem 

dos grupos prioritários, os chamados fura-filas. No começo de agosto, o número 
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recebido pela Ouvidoria já chegava a 1.008 denúncias em 200 municípios. Pelo motivo 

de o Estado ter responsabilidade apenas na entrega das doses aos municípios e não 

ter competência para interferir na administração municipal, as denúncias são 

encaminhadas ao Ministério Público, conforme parceria firmada com essa secretaria 

de Estado. Mesmo assim, esse aspecto foi abordado como forma de verificar se o 

município tem adotado alguma estratégia para evitar o problema. 

Objetivo 
O Programa CGE Itinerante, ao adotar a estratégia de ouvidoria ativa e visitar 

cidades do interior do Estado, aproxima a administração pública da população. Com 

isso, incentiva-se o controle social e o acompanhamento das decisões oficiais pela 

sociedade. 

Ao mesmo tempo, os servidores colhem informações úteis ao gestor. Esses 

dados podem mostrar que o serviço está de acordo com as expectativas da população 

ou apontar falhas a serem corrigidas para melhorar o atendimento. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa sobre o recebimento das doses das vacinas foi direcionada aos 

servidores municipais responsáveis pelo seu recebimento. As informações foram 

colhidas por meio de questionários, respondidos por secretários municipais da saúde 

e coordenadores de imunização, e por meio de observação direta.  

A equipe perguntou se o município informava a quantidade de vacinas já 

aplicadas, para publicação no vacinômetro; se havia separação por grupos prioritários 

e como era feito o monitoramento das duas doses e dos tipos de vacina. Também foi 

possível verificar processos de retirada, de armazenamento, de logística e de 

aplicação dos imunizantes adotados pelos municípios visitados.  

O trabalho é desenvolvido sob a coordenação e supervisão da Diretoria de 

Gestão e Inovação e das Coordenadorias de Ouvidoria e de Transparência e Controle 

Social.  

A Equipe do Programa CGE Itinerante visitou seguintes secretarias municipais 

da Saúde, de acordo com os períodos abaixo. A Equipe conheceu os respectivos 
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processos de retirada, armazenamento, logística e aplicação dos imunizantes nos 

municípios visitados. Para isso procurou entrevistar a maior autoridade envolvida na 

recepção das vacinas, seja o secretário municipal ou profissional por ele indicado. 

 

 Em fevereiro de 2021 (23):  

Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Largo, Francisco Beltrão, 

General Carneiro, Irati, Londrina, Mallet, Mandaguari, Marialva, Maringá, 

Marmeleiro, Palmas, Paranaguá, Pato Branco, Paulo Frontin, Ponta Grossa, 

Rebouças, Rio Azul, Sarandi, Telêmaco Borba e União da Vitória. 

Essas cidades fazem parte das regionais de Saúde da SESA: 3º, 15º 

16º, 17º e 21º.  

 Em julho de 2021 (16): 

Boa Vista de Aparecida, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, 

Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, 

Jesuítas, Lindoeste, Nova Aurora, Rio Negro, Santa Lúcia, Santa Tereza do 

Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. 

Essas cidades fazem parte da 10º Regional de Saúde de Cascavel e 

da 2º Regional de Saúde Metropolitana (Curitiba). 

 Em agosto de 2021 (14): 

Alto Paraíso, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro 

do Oeste, Douradina., Esperança Nova, Icaraíma, Iporã, Ivaté , Mariluz, 

Perobal, Pérola e Xambré.  

Essas cidades fazem parte da 12° Regional de Saúde da SESA. 

 

Conclusão 
 

As Secretarias Municipais da Saúde visitadas pela equipe do Programa CGE 

Itinerante, de maneira geral, aprovaram a logística empregada pelo Estado para 
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distribuição das doses. Em Tapira, Rondon e Tapejara, nas visitas realizadas 13 de 

abril, houve reclamação sobre redução de uma dose em cada frasco multivacional do 

imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, atrapalhando assim o processo de 

vacinação. O problema também foi comentado por outros gestores da saúde. 

Em Porecatu, ocorreu tentativa de furto de imunizantes contra a Covid-19, 

com o arrombamento das instalações de madrugada. Foram levadas vacinas para 

outras doenças. O caso foi registrado para o CGE Itinerante na visita, em maio. Em 

Santa Maria do Oeste, apensar da organização anunciada pela secretária municipal, 

houve perda técnica de 104 imunizantes. A informação foi dada em abril. 

Percebeu-se o engajamento das equipes de imunização para que o processo 

de vacinação da população seja realizado da melhor maneira possível. Apesar disso, 

chamou a atenção a discrepância entre as quantidades de vacinadores disponíveis 

em cada município. Enquanto alguns alegavam ter apenas um vacinador, outros 

alegavam terem mais de 30, não necessariamente vinculado ao número de habitantes 

do município. Por exemplo, Ibiporã alegou ter entre 80 e 100 vacinadores. 

A publicação no Portal Municipal da Transparência o andamento da vacinação 

estava em dia em alguns municípios. Nos casos em que a informação não estava 

disponível à população foi ressaltada a importância da transparência para a própria 

gestão municipal. 

Irati adotou uma boa prática. A equipe da Secretaria da Saúde trabalhava com 

vídeos explicativos para conscientizar a população sobre o processo de imunização. 

Segundo relatado, essa conscientização facilitou o trabalho da equipe. 

A ocorrência de fura-filas foi registrada de acordo com o informado pelo gestor 

entrevistado. Todos se mostraram preocupados com o problema e, alguns casos já 

identificados foram justificados. 

 

Curitiba, 20 de agosto de 2021. 

Resultados das visitas por município 
 

Os tópicos a seguir resumem as entrevistas feitas em cada Secretaria 

Municipal da Saúde e indicam o cargo e o nome de quem respondeu aos 

questionários. 
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 Data Órgão Relato 

1. 04/08 Secretaria de Saúde de 
Ivaté  
 
Secretário de Saúde, 
Marcos Larussa Gil 
 

As doses foram distribuídas de forma organizada e satisfatória 
por parte da 12ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na Clínica da Mulher e a enfermeira-chefe 
Andreia Carmelo e a técnica de enfermagem Vânia têm acesso 
aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal 
da Transparência do Município. 

2. 01/02 Autarquia Municipal 
de Saúde de 
Apucarana 
 
Diretor-presidente 
Roberto Kareta 

A entrega dos imunizantes por parte da 16ª Regional de Suade 
de Apucarana para o município aconteceu de forma organizada 
e tranquila, o que facilitou o fluxo dos medicamentos.  
Os imunizantes estão armazenados na própria autarquia de 
forma organizada, conforme observado pela equipe. A única 
pessoa credenciada que tem acesso às doses é o diretor da 
Vigilância Epidemiológica do Município. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal de Transparência. 
A autarquia não havia recebido denúncia oficial de fura-fila. 

3. 02/08 Secretaria de Saúde de 
Perobal 
 
Secretário André 
Antônio dos Santos. 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de entrega 
das vacinas proveniente das Regional de Saúde de Umuarama, 
sendo que os lotes foram entregues diretamente a Diretora de 
Imunização ,a enfermeira Kassia r. da Silva. Os imunizantes 
ficam armazenados no Centro de Saúde de Perobal. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no Portal 
de Transparência do município 
A cidade conta atualmente com 05 vacinadores. 
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de 
fura-fila. 

4. 03/08 Secretaria da Saúde de 
Alto Piquiri  
 
Diretor de 
Epidemiologia Fabio R. 
de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 12º Regional de Saúde 
de forma organizada e com fluxograma adequado ao processo 
de imunização da população em geral. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados no Centro de Saúde Walter 
L. dos Santos, e duas pessoas têm acesso à vacina, o 
enfermeiro Fabio mais a técnica de enfermagem Janete.  
Não havia denúncia de fura-fila realizada oficialmente na 
ouvidoria do município.  

5. 03/08 Secretaria da Saúde de 
Brasilândia do Sul  
 
Secretária Aletheia 
Patrícia Busch 

O processo de logística da 12ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A enfermeira-chefe Daniela Saraiva faz a retiradas dos lotes na 
Regional de Saúde e os armazena na Clínica da Mulher onde 
fica a sala de vacinas. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência e nos canais oficiais do município. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais e ouvidoria 
do município. 

6. 21/07 Secretaria da Saúde de 
Cafelândia 
 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade do motorista servidor da secretária de saúde. 
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Enfermeira-chefe do 
setor de 
epidemiologia Camila 
Hubl Zanatta 
 

O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. Os imunizantes estão armazenados 
no Posto Central da cidade 
A cidade possui três vacinadores. 
Nenhuma denúncia de fura-fila havia sido registrada nos canais 
oficiais do município. 
 

7. 20/07 Secretaria da Saúde de 
Céu Azul 
 
Secretária Laisi Beline 
S. do Prado 

O município recebeu os imunizantes da 10º Regional de Saúde 
com fluxograma adequado ao processo de imunização dos 
grupos prioritários. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacinas do posto 
central e duas servidoras têm acesso à vacina, além de Eliane 
Folchini, coordenadora da imunização.  
Não havia denúncia de fura-fila na ouvidoria do município.  
 

8. 04/08 Secretaria da Saúde de 
Icaraíma 
 
Coordenadora de 
Atenção Primária à 
Saúde Rosangela 
Maria Strazza 
 

O município recebeu os imunizantes da 12ª Regional de Saúde 
de forma organizada e com fluxo que facilitava o processo de 
imunização da população em geral. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na UBS de Icaraíma 
Rosangela relatou dificuldades que o município estava 
enfrentando em avançar na vacinação nas faixas etárias 
comparado aos outros municípios vizinhos. 
A Secretaria havia recebido cinco denúncias de fura-fila, que 
estavam sendo averiguadas. 

9. 21/07 Secretaria da Saúde de 
Nova Aurora 
 
Secretário Junior 
Antunes de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de Saúde 
forma organizada, mas estava encontrando dificuldade de 
receber mais doses para avançar na vacinação  
Os imunizantes estão armazenados na UBS Central sala de 
frios, sob responsabilidade da coordenadora da imunização 
Vanda. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência, com as devidas atualizações.  
Segundo o secretário houve uma denúncia de fura-fila que foi 
encaminhada para o MP. 

10. 20/07 Secretaria da Saúde de 
Vera Cruz do Oeste 
 
Diretor Marcos Vieira 
dos Santos 

A logística empregada pela 10ª Regional de Saúde para o 
município permitiu a retirada das doses de forma ágil e rápida. 
O motorista da secretaria de saúde do município faz a 
retiradas dos lotes na regional que ficarão armazenados na 
Unidade Central de Saúde. A equipe epidemiológica manuseia 
as vacinas e fraciona as doses. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência e nos canais oficiais do município. A cidade 
possui um vacinômetro. 
Segundo a secretária houve uma denúncia de fura-fila que foi 
encaminhada para o MP. 

11. 20/07 Secretaria de Saúde de 
Lindoeste 
 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de forma 
tranquila. Os imunizantes estão armazenados em duas 
unidades de saúde do município. A UBS Augusto Marques 
possui a sala da epidemiologia. O credenciamento específico 
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Secretária Diandra de 
Borba 

para acesso aos imunizantes fica restrito à enfermeira chefe 
Viviane Paranhos. 
O município possui 7 vacinadores. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
Oficialmente houve uma denúncia de fura-fila, de uma 
professora aposentada do Estado que supostamente se 
vacinou fora do grupo prioritário. O caso foi encaminhado ao 
MP, O servidor da CGE Cristiano Pereira requisitou a secretaria 
de saúde copias do processor do processo e encaminhou para 
os coordenadores de transparência e Controle Social e de 
Ouvidoria da CGE. 
 

12. 04/08 Secretaria de Saúde de 
Alto Paraíso  
 
Secretário Rodrigo 
Wesley. 
 

Segundo ela, a entregas das vacinas por parte da 12ª Regional 
ao município ocorreu de forma tranquila. A retirada dos 
imunizantes é de reponsabilidade da enfermaria-chefe 
Florinda Maria e de Rosa Rodrigues Vieira. 
Os imunizantes ficaram armazenados no Centro de Saúde do 
município. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
A cidade possui dois vacinadores. 
Não houve denúncia fura fila quem vieram pelos canais oficiais 
do município. 

13. 19/07 Secretaria de Saúde de 
Bela Vista de 
Aparecida  
 
Secretário Rildo 
Peloso. 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de entrega 
das vacinas proveniente da Regional de Saúde de Cascavel.  
Os imunizantes ficam armazenados nas UBS José Carlos Vegans 
e Severino Lute 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no Portal 
de Transparência do município.  
A Secretaria de Saúde debate mensalmente com o Conselho 
Municipal de Saúde atualização do Plano Municipal de 
Imunização. 
Oficialmente, o município havia recebido uma denúncia de 
fura-fila. 

14. 21/07 Secretaria de Saúde de 
Corbélia 
 
Secretário Felipe 
Augusto Rizzo 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de Saúde, 
com organização. A profissional responsável pelo manuseio 
das doses é da enfermeira chefe Denise Bedani e técnica de 
enfermagem Gisele de enfermagem Gisele tem acesso aos 
imunizantes. As vacinas ficam armazenadas na rede de frios no 
Posto Central do município.  
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal da 
Transparência.  
Até a data da visita o município não tinha recebido denúncias 
de fura-fila. 

15. 02/08 Secretaria de Saúde de 
Cruzeiro do Sul  
 
Secretária Cleicy 
Ferreira de Souza 
Sodré. 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística 
de estoque e à segurança dos frascos. 
As vacinas são armazenadas na própria estrutura na UBS 
Central sob responsabilidade da chefe da Imunização 
Elisangela Aparecida Cosme. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no portal da 
transparência do município.  
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A secretária conta atualmente com 10 vacinadores. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila nos canais de ouvidoria 
do Município. 

16. 04/08 Secretaria de Saúde de 
Douradina  
 
Secretário Evair dos 
Santos Garcia 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de Saúde 
aconteceu de forma organizada e tranquila, facilitando o 
processo de imunização.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal.  
Os imunizantes estão armazenados na Unidade de Saúde L. 
Corsini, sendo que a técnica de enfermagem Sandra 
Vasconcelos e mais três servidores têm acesso restrito as 
doses vacinais. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais do município. 

17. 03/08 Secretaria de Saúde de 
Esperança Nova 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Amanda Carla de 
Souza Silva 

O município recebeu os imunizantes da 12ª Regional de Saúde, 
com organização. 
A profissional responsável pela retirada das doses, Ana Claudia 
Batista Carvalho, e mais uma servidora têm acesso restrito às 
vacinas, armazenadas na Unidade de Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no Portal 
da Transparência.  
Não haviua relato de fura-fila no município.  

18. 21/07 Secretaria de Saúde de 
Formosa do Oeste  
 
Enfermeira-chefe da 
Vigilância 
Epidemiológica 
Andressa F. da Costa 
Lima. 

Os lotes dos imunizantes foram distribuídos de forma 
organizada e ficam centralizados na Clínica da Mulher onde se 
localiza a Vigilância em Saúde. 
A retirada dos imunizantes foi realizada pelo motorista chefe 
da secretaria de Saúde e somente dois servidores da equipe 
são credenciados e têm acesso direto aos frascos.  
O município estava encontrando dificuldades de avançar na 
faixa etária de vacinação. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência.  
O município conta com três vacinadores, com relatos de 
grande formação de filas para receber a imunização. 
Oficialmente, não houve denúncia de fura-fila no município. 

19. 21/07 Secretaria de Saúde de 
Iracema do Oeste  
 
Secretário Leônidas 
Neuber Rodrigues 
Neto  

Segundo o secretário, as doses foram distribuídas de forma 
organizada e satisfatória por parte da 10ª Regional de Saúde. 
As vacinas estão armazenadas no Posto Central da Saúde, na 
sala de frios, e apenas a enfermeira chefe Elisangela Padovan 
têm acesso aos imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal 
da Transparência do Município. 
A cidade possui dois vacinadores.  
Oficialmente, não houve denúncia formal de fura-filas. 
 

20. 27/04 Secretaria de Saúde de 
Iretama 
 
Secretária Selma 
Aparecida da Costa. 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 11ª Regional de Suade 
de Campo Mourão aconteceu de forma organizada e sem 
intercorrências. 
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacina do 
município.  
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência até a data da entrevista. 
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A enfermeira chefe da imunização do município, Marcia 
Pedroso da Costa têm acesso restrito aos imunizantes.  A 
cidade possui 10 vacinadores. 
A secretaria tinha recebido uma denúncia de fura filas em que 
uma funcionária de uma farmácia recebeu o imunizando sendo 
de menor de idade, caso que está sendo apurado pelo MP. 

21. 13/04 Secretaria de Saúde de 
Maria Helena 
 
Secretária Paula 
Aparecida Lopes 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de Saúde 
para o município aconteceu de forma organizada e facilitou o 
fluxo dos medicamentos. Os imunizantes estão armazenados 
na sala de vacina do município.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
de Transparência. 
Quatro servidores do município têm acesso aos imunizantes.   
A cidade possuía 5 vacinadores. 
A secretaria não recebera denúncia oficial de fura-fila. 

22. 02/08 Secretaria de Saúde de 
Mariluz 
 
Secretária Camila 
Rodrigues dos Santos. 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes contra o covid-19. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretara de 
Saúde, e Camila mais duas servidoras servidores são 
credenciadas e têm acesso direto aos imunizantes.  
Até a data deste relatório, o município já havia publicado no 
portal da transparência informações sobre o Plano Municipal 
de Imunização.  
A cidade conta atualmente com dois vacinadores. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais no 
município. 

23. 03/08 Secretaria de Saúde de 
Pérola 
 
Secretária Rosangela 
Guandalin 
 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de forma 
tranquila.  
Os imunizantes estão armazenados numa na clínica 
especializada da cidade, na rede de frios. O credenciamento 
fica restrito à equipe epidemiológica, formada pelo 
enfermeiro-chefe Lucas Stil e os técnicos em enfermagem 
Paulo e Camila. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
A secretaria conta com 9 vacinadores. 
Oficialmente não há relato oficial de fura-fila. 

24. 10/05 Secretaria de Saúde de 
Prado Ferreira  
 
Chefe da 
Epidemiologia Fabiana 
Jerônimo dos Santos 

A entrega dos imunizantes por parte da 17ª Regional de Saúde 
de Londrina aconteceu de forma organizada e tranquila.  
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacinas do 
município.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
de Transparência. 
Três servidores do município têm acesso restrito aos 
imunizantes. A cidade possui cinco vacinadores. 
A secretaria não havia recebido nenhuma denúncia oficial de 
fura-fila em seus canais de ouvidoria. 

25. 13/07 Secretaria de Saúde de 
Rio Negro  
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde Cintia Paula 
K. Alves 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade de duas técnicas de enfermagem Mariza e 
Jéssica. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização, que também possui o vacinômetro. 
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Duas enfermeiras da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito aos imunizantes para manuseio. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura da 
secretaria. O credenciamento específico para acesso a eles fica 
restrito a equipe epidemiológica da cidade.  
A cidade possui 30 vacinadores 

26. 19/07 Secretaria de Saúde de 
Santa Lúcia  
 
Responsável pelo 
setor de Epidemiologia 
Abegair Tonidoridel 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 10ª Regional de Saúde de Cascavel. As vacinas 
estão armazenadas na Clínica da Mulher.   
A cidade possui quatro vacinadores. 
O plano municipal de imunização estava publicado no Portal da 
Transparência do Município e já atualizado com os novos 
grupos prioritários.  
Oficialmente, não havia registro de fura-filas. 

27. 20/07 Secretaria de Saúde de 
Santa Tereza do Oeste  
 
Secretária Gracieli 
Apolinário 
 

O município faz parte da 10ª Regional de Saúde, e os lotes dos 
imunizantes foram entregues de forma organizada e dentro 
fluxograma planejado pela Regional.  
Os imunizantes estão armazenados no Posto de Saúde Central. 
A coordenadora epidemiológica Francielli Daiane Mattos e a 
coordenadora da Atenção Básica Priscila, têm acesso restrito 
aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência do Município. 
Não havia relato oficial de fura-fila no município. 

28. 19/07 Secretaria de Saúde de 
Três Barras do Paraná 
 
Secretária Débora 
Nádia P. Vidor 

Acidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes, que estão  
Os imunizantes estão centralizados na estrutura da secretaria 
e somente dois servidores têm acesso direto a eles.  
A cidade conta atualmente com três vacinadores. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização. 
Não há participação do Conselho Municipal de Saúde sobre a 
formulação e atualização do Plano Municipal de Vacinação. 
Até a data da visita da CGE, o município já havia alcançado 
mais de 50% da população imunizada com a primeira dose da 
vacina. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais de 
ouvidoria do município. 
 

29. 02/08 Secretária de Saúde de 
Umuarama 
 
Secretária Vania 
Miliko M. da Silva 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 12ª Regional de Saúde de Umuarama. As vacinas 
estão armazenadas no Centro de Saude Emanuel Góes e 
apenas 3 servidores tem acesso aos imunizantes.  
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
A cidade possui cinco vacinadores. 
Não havia denúncia formal de fura-filas pelos canais oficiais do 
município.  

30. 03/08 Secretaria de Saúde de 
Xambre 
 
Secretário Hélio P. de 
Oliveira 

O município faz parte da 12ª Regional de Saúde e os lotes dos 
imunizantes foram entregues de forma organizada e dentro 
fluxograma planejado pela Regional.  
O município possui o Posto Central de atendimento, onde 
estão sendo armazenadas as vacinas. Um grupo de servidores 
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da equipe de imunização é responsável pelo fracionamento 
das doses, tendo como coordenadora a enfermeira Fernanda 
Pereira Custódio. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência do Município 
A cidade possui 8 vacinadores. 
Não há relato de fura-fila no município.  

31. 26/04 Secretaria Municipal 
de Pitanga 
 
 
Secretária da pasta, 
Jéssica Patrícia P. de 
Oliveira 
 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística 
de estoque e à segurança dos frascos.  
As vacinas são armazenadas no local denominado Postão. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguindo e está 
disponível no portal da transparência do município.  
A pessoa que têm acesso a vacina é a própria chefe da 
imunização. A secretaria conta atualmente com cinco 
vacinadores. 
Havia uma denúncia oficial de fura-fila no município em que 
uma filha de uma servidora foi vacinada, mas a justificativa 
dada que ela trabalha nunca clínica particular, o processo foi 
enviado ao Ministério Público. 

32. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Arapongas 
 
Secretário de Saúde 
Moacir Paludetto 
Júnior 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma organizada 
e dentro fluxograma planejado pela 16ª Regional. Em acordo 
com a SESA, o município cedeu 20 doses para a cidade vizinha 
Marumbi, que alegou escassez de doses. 
O município possui uma central de imunização, onde eram 
armazenadas as vacinas. Um grupo de servidores da equipe de 
imunização são responsáveis pelo fracionamento das doses 
multivacinais. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal de 
Transparência do Município 
Havia um relato de fura-fila no município. Uma cirurgiã-dentista 
aposentada omitiu do vacinador que não estava mais na ativa e 
foi imunizada. O caso foi enviado ao MP. 

33. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Assaí  
 
Diretora de Saúde 
Patrícia Alves 

A entrega dos imunizantes por parte da 17ª Regional de Saúde 
de Londrina ocorreu de forma organizada e tranquila. 
Três servidores somente têm acesso às doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal com as devidas atualizações. 
A secretaria não havia recebido nenhuma denúncia fura-fila. 

34. 16/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Bandeirantes 
 
Diretora das Unidades 
de Saúde Cristiane 
Caçador Araújo  
 
Coordenadora de 
Imunização Karka 
Caroline Zanatta 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade da própria diretora da imunização. 
O município publicou em seu site de transparência o plano 
municipal de imunização, 
A diretora e mais três servidores têm acesso aos imunizantes 
para manuseio.  
A cidade possui 30 vacinadores. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Vigilância 
em Saúde, especificamente na sala de vacinas.  
Oficialmente não havia relato oficial de fura fila. 

35. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Bela Vista 
do Paraíso  

A entrega das vacinas por parte da 17ª Regional ocorreu sem 
intercorrências. 
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Secretária Carla 
Brandão de Oliveira 

Os imunizantes estão armazenados na UBS Augusto Marques, 
onde há a sala da epidemiologia. O credenciamento específico 
para acesso aos imunizantes fica restrito à enfermeira chefe 
Mirela Thais de Matos.  
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização, que não estava atualizado.  
Oficialmente houve uma denúncia de fura-fila. 
 

36. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Braganey  
 
Enfermeira-chefe Suzane 
Gusson, responsável pelo 
processo de imunização 

O processo de logística da 10ª Regional de Saúde de Cascavel para 
o município ocorreu de forma ágil e rápida. 
O servidor Estevan Gonzales faz a retiradas dos lotes na Regional 
de Saúde e os armazena na estrutura da secretaria. Apenas a 
enfermeira Suzana e mais dois servidores da equipe 
epidemiológica estão credenciados para o manuseio das vacinas 
e fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal da 
Transparência do município. 
Pela Ouvidoria da CGE, houve denúncia de que o Secretário 
Municipal da Saúde tomou a vacina indevidamente. Constatamos 
que o gestor da pasta é dentista, fazendo assim parte dos critérios 
do Plano Estadual de Imunização. 
Não havia outra denúncia de fura-fila nos canais municipais. 

37. 19/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Cadanduvas  
 
Secretário Ademir Luiz 
Burckhardt 
 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística 
de estoque e à segurança dos frascos.  
O plano municipal de vacinação estava sendo atualizado para a 
inclusão dos novos grupos prioritários e está disponível no 
portal da transparência do município.  
As vacinas são armazenadas na própria estrutura da Secretaria 
na rede de frios.  
As enfermeiras Marineusa e Sueli Rodrigues manipulam os 
imunizantes. A cidade possui três vacinadores. 
Sem denúncia oficial de fura-fila nos canais de ouvidoria do 
Município. 
 

38. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Cambé 
 
Secretária de Saúde 
Adriane Bertão 
Lombardi 

O município recebeu os imunizantes da 17º Regional de Saúde 
de Londrina de forma organizada e com fluxograma adequado 
ao processo de imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação estava publicado no portal da 
transparência e nas redes sociais da prefeitura de Cambé. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Secretaria, e 
cinco pessoas têm acesso à vacina. 
Não havia denúncia de fura-fila feita oficialmente. 

39. 14/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Campo Largo 
 
Secretária Danielle 
Fedalto 

Dificuldades em terminar a vacinação nos hospitais de referência 
do município. 
O município dispõe de 71 vacinadores. 
Os imunizantes ficam armazenados no setor de Vigilância 
Epidemiológica, anexo à Secretaria da Saúde. 
O Plano Municipal de Vacinação está postado no Portal da 
Transparência do Município.  
Pelos canais oficiais de ouvidoria do município, não há denúncia 
de fura-fila. 
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40. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Campo Mourão 
 
Diretora-Geral de Saúde 
Camila Kravicz Corchack 

As doses foram distribuídas de forma organizada e satisfatória por 
parte da 11ª Regional de Saúde. As vacinas estão armazenadas na 
própria Secretaria da Saúde e apenas a enfermeira-chefe Edna e 
três servidores da epidemiologia têm acesso a elas. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal da 
Transparência do Município, como também o vacinômetro. 
Oficialmente, não havia denúncia formal de fura-filas. 

41. 19/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de Capitão 
Leônidas Marques  
 
Enfermeira-chefe da 
imunização Silvane 
Dallabrido 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 10ª Regional de Saúde 
de Cascavel aconteceu de forma organizada e tranquila, o que 
facilitou o fluxo dos medicamentos. Os imunizantes estão 
armazenados no Centro de Saúde Central. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência. 
Três servidores do município têm acesso restrito aos 
imunizantes.  
A cidade possui nove vacinadores. 
A secretaria não havia recebido denúncia oficial de fura-fila em 
seus canais de ouvidoria. 

42. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel 
 
Mônica Gruptzmache, 
responsável pela Atenção 
à Saúde do Município 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de Saúde, 
com organização, e os lotes então armazenados na Central de 
Abastecimento da vacina. 
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal da 
Transparência. O município também deixou em seu site o 
vacinômetro.  
A Secretaria estava com dificuldade de vacinar os dentistas, por 
falta de imunizantes. O município possui 13 vacinadores, além da 
equipe da epidemiologia.  
Havia três denúncias confirmadas de fura-fila envolvendo uma 
servidora da saúde, um ex-funcionário da prefeitura e a esposa 
de um médico. Os casos foram enviados para o MP. 

43. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Centenário do Sul 
 
Secretária Vera Lúcia 
Cardoso 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma 
organizada e dentro fluxograma planejado pela 17ª Regional 
de Saúde de Londrina 
Os imunizantes estão armazenados na UBS Anita Camilo. A 
enfermeira Jéssica Fontana, responsável pela epidemiologia, e 
a técnica de enfermagem Isabel B. têm acesso restrito aos 
imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
de Transparência do Município, mas faltava atualizar os dados 
sobre os novos grupos prioritários. 
Não havia relato oficial de fura-fila no município.  

44. 14/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Cianorte   
 
Chefe da Vigilância em 
Saúde Aline Soares de 
Almeida Leal 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de forma 
adequada.  
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados numa na secretaria de 
saúde do munícipio. O credenciamento específico para acesso 
aos imunizantes fica restrito a equipe epidemiológica.  
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila. 
 

45. 15/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Cornélio 
Procópio 

A entrega dos imunizantes por parte da 21ª Regional de Saúde 
para o município aconteceu de forma organizada e facilitando 
assim o fluxo do processo de imunização.  
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Secretária Angélica 
Carvalho O. de Mello 
 

Os imunizantes estão, armazenadas na no Centro de Vigilância 
em Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no portal 
de transparência da cidade. 
Quatro servidores da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito as doses.  
O município possui 36 vacinadores. 
Não havia denúncia oficial de fura fila. 

46. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Cruzmaltina 
 
Secretária Verônica 
Casavechia 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 22ª Regional de Saúde 
aconteceu de forma organizada e sem intercorrência.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal.  
As pessoas credenciadas que tem acesso às doses é a 
enfermeira chefe da vigilância epidemiológica Franciele K. 
Ávila e mais duas servidoras que fazem parte da diretoria de 
imunização. Não havia nenhuma denúncia de fura-fila no 
município 

47. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Farol 
 
Secretária Sandra Regina 
Felix 

A entrega dos imunizantes por parte da 11ª Regional de Saúde de 
Campo Mourão aconteceu de forma organizada e facilitando o 
processo de imunização. Os imunizantes estão armazenados na 
secretaria de forma organizada, conforme a equipe comprovou 
pela observação das vacinas armazenadas. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal da 
Transparência municipal.  
A única pessoa credenciada que tem acesso às doses é a 
enfermeira-chefe e vacinadora Marlene. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

48. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Florestópolis 
 
Secretário Fabiano 
Fachina 
 

Os lotes dos imunizantes foram distribuídos de forma 
organizada e ficam centralizados na rede fria. 
A retirada dos imunizantes foi realizada pela enfermeira chefe 
da Epidemiologia, Jéssica Victoria de Oliveira e somente dois 
servidores da equipe têm acesso direto aos frascos. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguido e estava 
disponível no Portal da Transparência, sem a atualização.  
O município conta com 12 vacinadores. 
Houve duas denúncias de fura-fila no município, que estavam 
sendo averiguadas pelo MP. 

49. 18/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Francisco 
Beltrão  
 
Diretora do 
Departamento de 
Atenção à Saúde 
Jaqueline V. Menetriei 
 

As doses chegaram de forma organizada e satisfatória por parte 
da 8ª Regional de Saúde. As vacinas estão armazenadas na Sala 
de Vacinas, na Prefeitura, e apenas Katia S. Cordeiro, da 
Vigilância Epidemiológica, tem acesso aos imunizantes para 
manipulação e fracionamento. A cidade possui 26 vacinadores e 
a secretaria registrou duas perdas técnicas de frascos contendo 
20 doses de imunizantes. 
A cidade possui 20 vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no Portal 
da Transparência, até o dia da visita de nossa equipe. 
Oficialmente não havia denúncia de fura-filas.  

50. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de General 
Carneiro 
 

O processo de logística da 6ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A técnica de enfermagem Elisangela faz a retiradas dos lotes na 
Regional de Saúde, que são armazenadas no Posto Central de 
Vacinação do município. Apenas a técnica de enfermagem 
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Secretária Rosivani 
Lorena 

Elisangela está credenciada para o manuseio das vacinas e 
fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no Portal 
da Transparência do Município. 
Havia uma denúncia de fura-fila comprovada.  

51. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Godoy 
Moreira 
 
Enfermeira Adriana 
Salviato, responsável 
pela imunização  

O município recebeu os imunizantes da 22ª Regional de Saúde 
com fluxo que facilita o processo de imunização dos grupos 
prioritários. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na unidade de Saúde 
Bernardo Cavaneli, onde se encontra a rede de frios e a sala de 
vacinas sob responsabilidade da enfermaria Adriana.  
O município possui uma vacinadora. 
Não havia denúncia de fura-fila na Ouvidoria do município. 

52. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Guarapuava 
 
Diretora de 
Epidemiologia Chayane 
Andrade 

A cidade recebeu de forma organizada os três primeiros lotes dos 
imunizantes. 
A retirada dos imunizantes é realizada pela diretora da 
Epidemiologia. Os imunizantes estão centralizados na sede da 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica e somente cinco servidores 
da equipe têm acesso direto aos imunizantes. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência do Município.  
A equipe possui 40 vacinadores. 
Oficialmente, não havia denúncia confirmada de fura-fila. 

53.1 
 

12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ibiporã 
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde, Vanessa 
Cristina 

As doses foram distribuídas de forma organizada e satisfatória 
por parte da 17ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na estrutura da Saúde, na sala de frios, e apenas 
a enfermeira Vanessa e mais três servidores têm acesso aos 
imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal 
da Transparência do Município, mas não continha atualização 
como os novos grupos prioritários. 
A cidade possui 80 a 100 vacinadores.  
Oficialmente, havia três denúncias formais de fura-filas sendo 
averiguadas. 
 

54. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Iguatu 
 
Responsável pela 
Imunização, enfermeira-
chefe Janete Jussimara 
Perini 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de Saúde de 
Cascavel de forma organizada e com fluxo que facilita o processo 
de imunização dos grupos prioritários. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Secretaria, e 
cinco pessoas têm acesso restrito a eles, entre elas a enfermeira-
chefe Janete e servidora Dirleia dos Santos. 
O Plano Municipal de Imunização não havia sido publicado no 
Portal da Transparência. 
Não havia denúncia de fura-fila feira oficialmente. 
 
 

55. 14/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Indianópolis  
 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu sem 
intercorrências. 
 A retirada dos imunizantes é de reponsabilidade do motorista 
da secretaria de saúde. 
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Coordenador da 
epidemiologia Paulo 
Oziel Gonçalves da Silva 

O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização, que também possui o vacinômetro. 
Três servidores da vigilância epidemiológica têm acesso aos 
imunizantes para manuseio. 
Não havia denúncia de fura-fila pelos canais oficiais do 
município 

56. 02/08 Secretaria Municipal 
de Saúde de Iporã  
 
Coordenadora da 
Atenção Primária, 
Francine Gonçalves 
Andreoni. 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de Suade 
para o município aconteceu de forma organizada e tranquila, o 
que facilitou o fluxo dos medicamentos. Os imunizantes estão 
armazenados no Centro de Epidemiologia, onde três 
servidoras têm acesso restrito às vacinas.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
de Transparência. 
A cidade possui 8 vacinadores. 
A secretaria não recebeu denúncia oficial de fura-fila em seus 
canais de ouvidoria. 
 

57. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Irati 
 
Secretária da Saúde 
Jéssica Aparecida K. 
Hassen 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória por 
parte da 4ª Regional de Saúde. As vacinas estão armazenadas na 
própria Secretaria da Saúde e apenas dois servidores, do setor de 
epidemiologia, têm acesso aos imunizantes, para manipulação e 
fracionamento.  
A cidade possui 26 vacinadores e a Secretaria havia registrado 
duas perdas técnicas de imunizantes. 
O plano Municipal de Imunização não estava publicado no Portal 
da Transparência. 
A equipe da pasta trabalha com muitos vídeos explicativos para 
conscientizar a população sobre o processo de imunização na 
cidade. 
Oficialmente, não havia denúncia de fura-filas. 

58. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ivaiporã 
 
Coordenadora de 
Imunização Nilza da 
Silva Fernandes  

O processo de logística da 22ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A técnica de enfermagem Marlene Bello faz a retiradas dos 
lotes na Regional de Saúde e os armazena na sala de vacinas, 
que possui local adequado. É a única pessoa credenciada para 
o manuseio das vacinas e fracionamento das doses. Munícipio 
possui oito vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência e nos canais oficiais do município. A cidade 
possui vacinômetro. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais e ouvidoria 
do município. 

59. 16/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Jacarezinho 
 
Secretário João Luccas 
T. Venturine 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória 
por parte da 19º Regional de Saúde.  
As vacinas estão armazenadas na Sala de vacinas, localizado na 
própria secretaria de saúde e apenas servidores da Vigilância 
Epidemiológica tem acesso restrito aos imunizantes para 
manipulação e fracionamento.  
A cidade possui 27 vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização estava sendo reformulado. 
Oficialmente uma denúncia de fura-filas era averiguada. 

60. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jaguapitã 

Nenhum problema na logística de entrega das vacinas 
proveniente da Regional de Saúde de Londrina. 
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Secretária Gisele 
Aparecida de Moares 

Lotes entregues diretamente para três técnicas de 
enfermagem.  
Os imunizantes ficam armazenados no Posto Central de 
vacinas e são aplicados por 10 vacinadores. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no Portal 
de Transparência do município, mas ainda não estava 
atualizado com os novos grupos prioritários. 
A Secretaria debate mensalmente com o Conselho Municipal 
de Saúde atualização do Plano Municipal de Imunização. 
Oficialmente, o município recebeu uma denúncia de fura-fila. 

61. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jardim 
Alegre 
 
Secretária Silvia Bovo 
Iseichutz 
 

Segundo Silvia, a entrega das vacinas por parte da Regional 
ocorreu de forma organizada seguindo os fluxos necessários de 
entrega e recebimento. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados no Posto Central do 
munícipio. O credenciamento específico para acesso aos 
imunizantes fica restrito à coordenadora de Imunização. 
O município conta com 9 vacinadores 
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila. 

62. 15/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Jataizinho 
 
Responsável pela 
Unidade Covid Caroline 
Rodrigues dos Santos 

A enfermeira responsável da imunização Vilma, juntamente 
com outra servidora, faz a retirada dos lotes na 17ª Regional 
de Saúde e os armazena no Posto Central da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência do Município. 
A cidade conta com quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais. 

63. 21/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jesuítas 
 
Secretário Michel 
Bertaiolli Primo 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 10ª Regional de Saúde 
de Cascavel ocorreu de forma organizada e tranquila, 
facilitando assim o processo de imunização. A enfermeira 
Jaqueline de Souza responsável técnica da imunização tem 
acesso às doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal com as devidas atualizações dos 
novos grupos prioritários.  
Até a data da visita, a secretaria não recebeu denúncia fura-
fila. 
 

64. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Lidianópolis 
 
Secretário Luiz Carlos 
da Silva 

A cidade recebeu de forma organizada os primeiros lotes dos 
imunizantes. 
A retirada é realizada pela enfermeira-chefe Katiuscia e mais 
dois servidores da pasta. Os imunizantes estão centralizados 
no centro de saúde da cidade. 
Três servidores da equipe da equipe têm permissão para 
acessar os imunizantes. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguido e está 
disponível no Portal da Transparência.  
Não havia denúncia de fura-fila no município. 

65. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Londrina 
 
Secretário de Saúde 
Felipe Machado 

O processo de logística da 17ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A equipe técnica da epidemiologia do município faz a retiradas 
dos lotes e os armazena na Central de Vacinas de Londrina, que 
possui local adequado. 
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A equipe epidemiológica formada por servidores da Secretaria 
da Saúde está credenciada para o manuseio das vacinas e 
fração das doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal da 
Transparência.  
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais do município. 

66. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Lunardelli 
 
Secretária Regina 
Aparecida Rodrigues 
Galego 

O município recebeu os imunizantes da 22ª Regional de Saúde, 
com organização.  
A profissional responsável pela retirada das doses, Juliana M. 
Andrade, tem acesso restrito às vacinas, armazenadas na Sala 
de Vacinas da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização até o dia da entrevista estava 
lançado no Portal da Transparência. A pasta teve 10 doses 
como perda técnica. 
O município não tinha recebido nenhuma denúncia de fura-fila 
nos canais oficiais. 

67. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Lupionópolis  
 
Secretário Eudes 
Cavallari Júnior 

O município recebeu os imunizantes da 17º Regional de Saúde 
de Londrina de forma organizada e com fluxograma adequado 
ao processo de imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência, com atualização de acordo com os novos 
grupos prioritários 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Secretaria 
e duas servidoras têm acesso à vacina.  
O município dispõe de quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila na ouvidoria do município. 

68. 15/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Mallet 
 
Secretária Municipal da 
Saúde Noemi Aparecida 
Soares 

A cidade recebeu de forma organizada os três primeiros lotes dos 
imunizantes. 
A retirada dos imunizantes é realizada pela farmacêutica Priscila 
Zanor. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretaria da 
Saúde e somente uma servidora da Vigilância Epidemiológica tem 
acesso direto aos imunizantes.  
A cidade possui 13 vacinadores.  
O Plano Municipal de Vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência do Município. 
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

69. 15/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Mandaguaçu  
 
Secretária Francielli 
Martins de Lima Dória 

A cidade recebeu de forma organizada os primeiros lotes dos 
imunizantes  
A retirada dos imunizantes é realizada pela enfermeira-chefe 
da Epidemiologia. 
Os imunizantes estão centralizados na Rede de frios da 
Secretaria de  
Saúde e somente três servidores da equipe da equipe têm 
acesso direto aos imunizantes. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

70. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Mandaguari 
 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 15ª Regional de Saúde de Maringá.  
As vacinas estão armazenadas na própria Secretaria da Saúde e 
apenas o diretor de imunização tem acesso aos imunizantes. 
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Diretor de Imunização 
Wellington Spinoza 

O plano municipal de imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia denúncia formal de fura-filas. 

71. 29/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Manoel 
Ribas 
 
Secretário Claudinei 
Batista de Jesus 

Segundo o secretário, as doses foram distribuídas de forma 
organizada e satisfatória por parte da 22ª Regional de Saúde. 
As vacinas estão armazenadas na sala de vacinas e imunização 
e apenas a responsável pela imunização Karoline Takashine e 
sua equipe têm acesso aos imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal 
da Transparência do Município, como também o vacinômetro. 
O munícipio conta com quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila no município de Mandaguaçu 

72. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Marialva  
 
Diretora de 
Imunização, Samile 
Bonfim de Oliveira 

O município não teve nenhum problema na logística de entrega 
das vacinas proveniente das Regional de Saúde. Os lotes foram 
entregues diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.  
Os imunizantes ficam armazenados na central de vacinas do 
município. Uma enfermeira e uma técnica são credenciadas 
para ter acesso direto aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Vacinação não tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município.  
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de fura-
fila até a data da visita da CGE Itinerante. 

73. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Maringá  
 
Secretário Marcelo 
Aguilar Puzzi 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos imunizantes, 
junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística de estoque e 
à segurança dos frascos. O Secretário retira as vacinas, com 
proteção da guarda municipal.  
Houve duas perdas de dose por quebra involuntária. As vacinas 
são armazenadas na própria estrutura da secretaria 
As pessoas que têm acesso a vacina, pouco mais de cinco, são 
credenciadas e servidores da vigilância epidemiológica do 
município. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no portal da 
transparência do município.  
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

74. 18/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Marmeleiro 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Jaqueline Pessin 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos imunizantes 
junto à Regional de Saúde nem quanto à logística de estoque e 
de segurança dos frascos. A servidora Sonia Moreira, técnica em 
enfermagem, é a responsável pela retirada das doses, junto à 8ª. 
A pessoa credenciada para acesso ao local onde estão 
armazenados os imunizantes é Nadir Alice. 
Não havia nenhuma denúncia oficial de fura-fila. 

75. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Mato 
Rico 
 
Diretora da 
Epidemiologia e 
Imunização Kelly 
Cristina Novaes 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 22ª Regional de Saúde de Ivaipórã. As vacinas 
estão armazenadas na própria Secretaria da Saúde e apenas 2 
servidores tem acesso aos imunizantes.  
A cidade possui dois vacinadores. 
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente houve três denúncias de fura-filas que estavam 
sendo averiguados pelo MP até a presente data da visita 

76. 12/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Medianeira  
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de entrega 
das vacinas proveniente da Regional de Saúde, sendo que os 
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Secretária Rosângela 
Fametti Zanchett 

lotes foram entregues diretamente a Diretora de Imunização 
Josiane Cleudo. 
Os imunizantes ficam armazenados na própria estrutura da 
pasta. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no Portal 
de Transparência do município. Havia mais de 200 profissionais 
de saúde a serem imunizados no município que conta 
atualmente com 30 vacinadores. 
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de 
fura-fila. 

77. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Miraselva 
 
Secretária Cleide 
Vieira de Mello 

O município recebeu os imunizantes da 17ª Regional de Saúde, 
com organização.  
As vacinas ficam armazenadas na UBS da cidade, com acesso 
restrito. A cidade possui dois vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no Portal 
da Transparência. 
O município não tinha recebido denúncias de fura-fila. 

78. 15/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Nova 
Esperança 
 
Coordenadora de 
Imunização Larissa 
Valéria R. Yanaze 

A entrega dos imunizantes por parte da 15ª Regional de Saúde 
ocorreu de forma organizada e facilitando o processo de 
imunização.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal.  
A única pessoa credenciada que tem acesso às doses é a 
coordenadora da diretoria de imunização.  
Eram averiguadas nove denúncias de fura-fila. 

79. 13/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Nova Olímpia 
 
Secretária Andréa 
Cristina Batista Alves 

O município recebeu os imunizantes da 12º Regional de Saúde 
de forma organizada e com fluxograma adequado ao processo 
de imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Sala de 
vacinas, e duas pessoas têm acesso à vacina, a enfermeira-
chefe Thais de Lima e mais uma servidora da equipe 
epidemiológica. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila realizada 
oficialmente na ouvidoria do município 

80. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova 
Tebas 
 
Enfermeira da 
Vigilância 
Epidemiológica Líllian 
Meurer da Silva 

O município recebeu os imunizantes da 22º Regional de Saúde 
com fluxograma adequado ao processo de imunização dos 
grupos prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da rede de 
frios na própria secretaria de saúde, e somente Lillian Meurer 
tem acesso aos imunizantes. 
A cidade possui sete vacinadores. 
Segundo a Secretária não havia nenhuma denúncia de fura-fila 
na ouvidoria do município. 

81. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Palmas 
 
Secretário Flávio Silva 
Posetti 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu sem 
intercorrências. A retirada dos imunizantes é de reponsabilidade 
da enfermeira Viviane, do setor de Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura da 
Secretaria. 
A cidade possui 20- vacinadores. 
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O município publicou o Plano Municipal de Imunização no Portal 
da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia nenhum relato de fura-fila. 

82. 26/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Palmital 
 
Enfermeira-chefe da 
Imunização Celine de 
Souza 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de entrega 
das vacinas proveniente das Regional de Saúde de 
Guarapuava, sendo que os lotes foram entregues diretamente 
a técnica de enfermagem Rosa.  
Os imunizantes ficam armazenados na própria estrutura da 
pasta, onde se localiza a sala de vacinas que conta com 
vigilância 24 horas. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no Portal 
de Transparência do município, que conta com três 
vacinadores. 
O município não recebeu nenhuma denúncia de fura-fila. 

83. 14/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paraíso do 
Norte 
 
Secretária Evelin 
Tanikawa de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 14ª Regional de Saúde 
de forma organizada e com fluxo que facilita o processo de 
imunização dos grupos prioritários. 
Os imunizantes eram armazenados na estrutura da Secretaria 
de Saúde, sob responsabilidade da enfermeira-chefe Sidmeire 
Cristiane. 
O município possui oito vacinadores. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila feira oficialmente. 

84. 15/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paranaguá 
 
Superintendente de 
Vigilância e Saúde, 
Maristela Cerqueira 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, nem quanto à logística de estoque e à segurança 
dos frascos. 
Duas servidoras do setor de epidemiologia são as responsáveis 
pela retirada das doses na 1ª Regional de Saúde. 
O Plano Municipal de Vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência do Município.  
As pessoas que têm acesso à vacina são servidores da Vigilância 
Epidemiológica do Município e o acesso é bem restrito. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

 

85. 14/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paranavaí 
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde Keila Noguti 

As doses foram distribuídas de forma organizada e satisfatória 
por parte da 14ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na estrutura da Vigilância em Saúde e apenas 
dois servidores têm acesso aos imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no Portal 
da Transparência do Município, como também o vacinômetro. 
A cidade possui 18 vacinadores.  
Oficialmente, 20 denúncias formais de fura-filas estavam 
sendo averiguadas. 

86. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Pato Branco 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Rodrigo Bertol 
 

O município recebeu os imunizantes da 7ª Regional de Saúde, 
com organização, e os lotes então armazenados na estrutura do 
setor de Vigilância em Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização esta lançado no Portal da 
Transparência do Município.  
A enfermeira Emaniuelle Lopes Stien é a responsável pelo 
armazenamento e fracionamento das doses da vacina. Também 
encaminha as mesmas doses para o seguimento do Plano 
Municipal de Imunização. A cidade possui 36 vacinadores e teve 
seis perdas técnicas dos imunizantes. 
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O município havia recebido e confirmado duas denúncias de 
fura-fila Os casos foram enviados para o MP. 

87. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paulo Frontin 
 
Secretária Ivonilde Gruba 
de Oliveira 

A enfermeira Marlene, responsável por esse processo, e a 
secretária municipal fazem as retiradas dos lotes na 6ª Regional 
de Saúde. 
O município possui uma central de imunização, onde eram sendo 
armazenadas as vacinas. Três servidores da equipe de imunização 
são responsáveis pelo fracionamento das doses multivacinais.  
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no Portal 
da Transparência do Município. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila. 

88. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Pitangueiras 
 
Secretário Diego 
Eduardo Fávero 

Doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, por 
parte da 17ª Regional de Saúde de Londrina. 
As vacinas estão armazenadas na própria Secretaria da Saúde e 
a técnica de enfermagem Fabiana Gonçalves, responsável pela 
epidemiologia, tem acesso aos imunizantes.  
A cidade possui uma vacinadora. 
O plano municipal de imunização estava publicado no Portal da 
Transparência do Município e já atualizado com os novos 
grupos prioritários.  
Oficialmente, não havia registro de fura-filas. 

89. 03/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ponta 
Grossa 
 
Secretário Municipal 
Rodrigo Daniel 

O município recebeu os imunizantes da 3ª Regional de Saúde, 
com organização, mas relatou que muitas doses não chegaram 
na quantidade determinada pelo Plano Estadual de Vacinação. 
A profissional responsável pela retirada das doses, Estela Yoda, 
e Tiago têm acesso restrito às vacinas, armazenadas no Centro 
de Vacinação da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal da 
Transparência. O município também deixou em seu site o 
vacinômetro  
Não havia denuncia de fura-fila nos canais oficiais do município. 

90. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Porecatu 
 
Secretária Laila Maria 
Alves 

A logística empregada pela 17ª Regional de Saúde permitiu a 
retirada das doses de forma ágil e rápida. A equipe técnica da 
epidemiologia do município faz a retiradas dos lotes na 
regional e os armazena no Centro de Epidemiologia, que 
possui um local adequado. A equipe epidemiológica manuseia 
as vacinas e fraciona as doses. 
A cidade possui oito vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência e nos canais oficiais do município. O plano de 
vacinação não tinha sido atualizado. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais do município 
até a data da visita. 
Ocorreu tentativa de furto de imunizantes contra a covid-19, 
com o arrombamento das instalações de madrugada. Porém, 
foram levadas vacinas para outras doenças.  
 

91. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Primeiro 
de Maio  
 
Secretária Maria Rhita 
Xicareli Casanova 

A entregas das vacinas por parte da Regional não teve 
intercorrências. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade da enfermeira-chefe Janaina, que tem acesso 
para manusear os imunizantes. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização, mas não estava atualizado. 
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A cidade possui sete vacinadores. Nenhuma denúncia de fura-
fila havia sido registrada nos canais oficiais do município. 

92. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Prudentópolis 
 
Diretora de Imunização 
Érica Moleta Bini 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos imunizantes 
junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística de estoque e 
de segurança dos frascos. Erica e a servidora da equipe da 
vigilância epidemiológica Irene são responsáveis pela retirada das 
doses, na 5ª Regional.  
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal da 
Transparência do Município.  
As pessoas que têm acesso a vacina são servidores da própria 
vigilância epidemiológica do município e o acesso é bem restrito. 
Não havia nenhuma denúncia oficial de fura-filas. 

93. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Rebouças 
 
Técnica de enfermagem 
Andriele Maceno de 
Lima, responsável pela 
imunização  

A entrega dos imunizantes por parte da 4ª Regional de Saúde 
ocorreu de forma organizada e facilitando o processo de 
imunização. Os imunizantes estão armazenados na própria 
Secretaria, de forma organizada. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no Portal 
da Transparência da cidade, até a presente data. 
A farmacêutica Sandra Minosso e mais dois servidores da saúde 
têm acesso restrito as doses. 
Até a data da visita, a Secretaria não recebeu nenhuma denúncia 
oficial de fura-fila em seus canais de ouvidoria. 
 

94. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Azul 
 
Secretária de Saúde 
Cristiana Maria 
Schuvaidak  
 
Enfermeira Keyti 
Menhert, do setor de 
epidemiologia 

A cidade não teve problema na logística de entrega das vacinas 
proveniente das Regional de Saúde de Irati, sendo que os lotes 
foram entregues diretamente à farmacêutica-chefe Jéssica 
Burgat.  
Os imunizantes ficam armazenados na sede da Secretaria da 
Saúde, e somente 03 farmacêuticas do setor de epidemiologia 
têm acesso diretamente aos frascos. 
O Plano Municipal de Vacinação já tinha sido publicado no Portal 
da Transparência do Município.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

95. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Rolândia 
 
Diretor de Vigilância 
em Saúde Rafael 
André Ferreira Dias 

Nenhum problema nas retiradas dos imunizantes, junto à 
Regional de Saúde, nem quanto à logística de estoque e à 
segurança dos frascos.  
O plano municipal de vacinação estava sendo atualizado para a 
inclusão dos novos grupos prioritários e está disponível no 
portal da transparência do município.  
As vacinas são armazenadas na própria estrutura da Secretaria 
e apenas a equipe da Vigilância em Saúde tem acesso a elas.  
Sem denúncia oficial de fura-fila nos canais de ouvidoria do 
Município. 

96. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Roncador 
 
Secretário Amadeu 
Elizio Santos 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma 
organizada e dentro fluxograma planejado pela Regional.  
As vacinas eram armazenadas na própria estrutura da 
secretária., onde dois enfermeiros aplicadores são 
responsáveis pelo fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência do Município 
Não há relato de fura-fila no município. 

97. 13/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Rondon 

O processo de logística da 13ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
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Responsável Vigilância 
Epidemiológica de 
Rondon, Stephanie 
Louise Gebim 

A equipe técnica da epidemiologia do município faz a retiradas 
dos lotes na Regional de Saúde e os armazena na sala de 
vacinas, que possui um local adequado. A equipe 
epidemiológica está credenciada para o manuseio das vacinas 
e fração das doses. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal da 
Transparência e nos canais oficiais do município, a cidade 
possui um vacinômetro. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila nos canais oficiais. 
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, atrapalhando 
assim o processo de vacinação. 

98. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Sabaudia  
 
Secretário Claudemir 
Aparecido Belgamo 

Recebimento das doses de forma organizada. 
Os imunizantes estão centralizados no Posto de Saúde 24 
horas e somente dois servidores da Central de Vacina têm 
acesso direto aos imunizantes. Há dois vacinadores na cidade. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização, mas 
ainda não estava atualizado com a inserção dos novos grupos 
prioritários.  
Não há participação do Conselho Municipal de Saúde sobre a 
formulação e atualização do Plano Municipal de Vacinação. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais de 
ouvidoria do Município. 

99. 26/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Santa 
Maria do Oeste 
 
Secretária Daiane de 
Oliveira 
 
 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes. 
Os imunizantes estão centralizados na rede de frios localizado 
na sede da Secretaria e somente a enfermeira-chefe Marielle 
Pereira e mais um servidor têm acesso direto aos imunizantes. 
A secretaria de saúde teve perda técnica 104 imunizantes da 
segunda dose, que foram aplicadas como sendo da primeira. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização.  
Houve uma denúncia de fura-filas enviada pelo Ministério 
Público, em que a primeira-dama do município foi imunizada 
sem estar em nenhum grupo prioritário do plano municipal de 
imunização. 

100. 12/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Santa 
Terezinha do Itaipu 
 
Secretário Fabio de 
Mello 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes contra o covid-19. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Vigilância de 
Saúde e somente dois servidores da equipe da central de 
vacina têm acesso aos imunizantes. A cidade conta atualmente 
com 20 vacinadores. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização.  
Havia uma denúncia de fura-filas nos canais no município, mas 
foi considerada inverídica após aprofundamento do caso. 
 

101. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de São João 
do Ivaí 
 

Segundo ela, a entregas das vacinas por parte da Regional ao 
município ocorreu de forma tranquila. A retirada dos 
imunizantes é de reponsabilidade do motorista da vigilância 
sanitária. 
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Secretária Adriana da 
Silva Ceron de 
Andrade 

O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização e possui o vacinômetro. 
A chefe da Vigilância Epidemiológica tem acesso restrito aos 
imunizantes para manuseio,  
A cidade possui 11 vacinadores. 
Houve duas denúncias de fura fila, que foram encaminhadas 
ao MP. 

102. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Sarandi  
 
Diretora de 
Imunização Nahida 
Ágata de Carvalho 

A entrega de doses foi feita de forma organizada. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretaria de 
Saúde e somente quatro servidores da equipe da central de 
vacina têm acesso aos imunizantes. 
O município não havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização.  
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas. 

103. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Sertanópolis 
 
Enfermeiro Wilson 
Correia dos Santos, 
responsável pela 
imunização 
 

O município recebeu os imunizantes da 17ª Regional de Saúde 
de Londrina, de forma organizada.  
Os imunizantes estão armazenados na sala de frios no Centro 
de Saúde Ribas Martins, sob responsabilidade do enfermeiro e 
de mais três servidoras da equipe. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência, com as devidas atualizações.  
Houve uma denúncia de fura-fila que foi encaminhada para o 
MP. 

104. 13/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Tapejara  
 
Secretário Edson 
Domingos de Souza 

O município recebeu os imunizantes da 13ª Regional de Saúde, 
com organização. 
A profissional responsável pela retirada das doses, Andréia 
Cruz, tem acesso às vacinas, armazenadas no Centro de 
Vacinação da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no Portal 
da Transparência. 
A cidade possui três vacinadores 
O município tinha recebido duas denúncias de fura, sem 
comprovação. 
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, atrapalhando 
assim o processo de vacinação. 

105. 13/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Tapira 
 
Secretário Wilson de 
Paula 

O município faz parte da 12ª Regional de Saúde. Os lotes dos 
imunizantes foram entregues de forma organizada e dentro 
fluxograma planejado.  
O município possui uma sala de vacinas, onde estavam sendo 
armazenadas as vacinas. Um grupo de servidores da equipe de 
imunização é responsável pelo fracionamento das doses 
multivacinal tendo como coordenadora a Sra. Flávia Colombo 
de Oliveira. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal de 
Transparência do Município 
Não havia relato de fura-fila no município.  
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, atrapalhando 
assim o processo de vacinação. 

106. 03/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Telêmaco 
Borba 

A entrega das vacinas por parte da 21ª Regional ocorreu de 
forma tranquila. Houve perda técnica de duas doses, que foi 
relatada à SESA. 
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Secretário Municipal 
Anderson Catto 

Os imunizantes estão armazenados numa central de frio, anexa 
à Farmácia Central do Munícipio. O credenciamento específico 
para acesso aos imunizantes fica restrito a equipe 
epidemiológica. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o Plano 
Municipal de Imunização. 
Oficialmente não havia relato de fura-fila. 

107. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Toledo  
 
Secretária Gabriela 
Almeida Kucharski 
Ravache 
 

A entrega das vacinas por parte da Regional ao município ocorreu 
de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade de duas servidoras da vigilância epidemiológica 
da cidade. 
O município havia publicado em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização, que também possui o 
vacinômetro. 
Duas enfermeiras da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito aos imunizantes para manuseio. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura da 
secretaria. O credenciamento específico para acesso a eles fica 
restrito a equipe epidemiológica da cidade. 
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila.  

108. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Turvo  
 
Enfermeiro Charles 
André Torteli 
 
Diretora de Imunização 
Priscila 

A prefeitura não teve problema na logística de entrega das 
vacinas pela Regional de Saúde. Os imunizantes ficam 
armazenados na sede da secretaria de saúde. 
Com frascos de 10 doses, às vezes podem sobrar doses no final e, 
para não as perder, chamam profissionais de saúde para tomar a 
vacina. Segundo relato da diretora, ela e mais três servidores da 
epidemiologia são credenciadas para terem acesso direto aos 
imunizantes armazenados na secretaria. 
O Plano Municipal de Vacinação não tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

109. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Ubiratã 
 
Secretária Kerstyen 
Ragna Meyer 

A enfermeira responsável da imunização Flavia Vicente, 
juntamente com a secretária, faz a retirada dos lotes na 11ª 
Regional de Saúde e as armazena na estrutura da Secretaria. 
O município possui uma central de imunização, onde estão 
sendo armazenadas as vacinas.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal da 
Transparência do Município, assim como a lista de pessoas 
vacinadas. 
Segundo a Ouvidoria da 11º Regional de Saúde, foi registrada 
denúncia de fura-fila de que a secretária havia tomado a 
vacina. Não havia outra denúncia de fura-fila nos canais 
oficiais. 

110. 12/04 Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama 
 
Diretora da Vigilância 
Epidemiológica Paula 
Jardin 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 12ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na própria Secretaria da Saúde e apenas 2 
servidores tem acesso aos imunizantes.  
A cidade possui 60 vacinadores. 
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia denúncia de fura-filas. 



 

RUA MATEUS LEME, Nº 2018 - CENTRO CÍVICO - 80530-010 - CURITIBA - PR | WWW.CGE.PR.GOV.BR 

página 27 de 53 

 

111. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de União da 
Vitória 
 
Secretário Fernando 
Ferencz 

O município recebeu os imunizantes da 6ª Regional de Saúde de 
forma organizada e com fluxo que facilita o processo de 
imunização dos grupos prioritários. O motorista Ederson e a 
farmacêutica Rute são os responsáveis para retiradas dos lotes 
de imunizantes. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência, até a data da visita. 
Os imunizantes estão armazenados na Secretaria, e somente 
dois servidores do setor de epidemiologia têm acesso à vacina. 
O município possui 12 vacinadores. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila. 

112. 12/04 Secretaria Municipal 
de Saúde Foz do 
Iguaçu 

 
Secretária Rosa Maria 
Jeronymo Lima 

 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à logística 
de estoque e à segurança dos frascos. A equipe de Vigilância 
em Saúde constituída por servidores do município, vão retirar 
as vacinas, com proteção da guarda municipal. O plano 
municipal de vacinação está sendo seguindo e está disponível 
no portal da transparência do município.  
 As vacinas são armazenadas na própria estrutura da Vigilância 
em Saúde com proteção 24 horas da guarda municipal; 
 As pessoas que têm acesso a vacina são da equipe da 
Vigilância em Saúde, que são credenciadas os servidores da 
equipe.  
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

 

Resultados das visitas por data 
 

Os tópicos a seguir resumem as entrevistas feitas em cada Secretaria 

Municipal da Saúde e indicam o cargo e o nome de quem respondeu aos 

questionários. 

 

 Data Órgão Relato 

1. 01/02 Autarquia Municipal 
de Saúde de 
Apucarana 
 
Diretor-presidente 
Roberto Kareta 

A entrega dos imunizantes por parte da 16ª Regional de 
Suade de Apucarana para o município aconteceu de forma 
organizada e tranquila, o que facilitou o fluxo dos 
medicamentos.  
Os imunizantes estão armazenados na própria autarquia de 
forma organizada, conforme observado pela equipe. A 
única pessoa credenciada que tem acesso às doses é o 
diretor da Vigilância Epidemiológica do Município. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal de Transparência. 
A autarquia não havia recebido denúncia oficial de fura-fila. 

2. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Mandaguari 
 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória, por parte da 15ª Regional de Saúde de 
Maringá.  
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Diretor de Imunização 
Wellington Spinoza 

As vacinas estão armazenadas na própria Secretaria da 
Saúde e apenas o diretor de imunização tem acesso aos 
imunizantes. 
O plano municipal de imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia denúncia formal de fura-filas. 

3. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Marialva  
 
Diretora de 
Imunização, Samile 
Bonfim de Oliveira 

O município não teve nenhum problema na logística de 
entrega das vacinas proveniente das Regional de Saúde. Os 
lotes foram entregues diretamente ao Secretário Municipal 
de Saúde.  
Os imunizantes ficam armazenados na central de vacinas 
do município. Uma enfermeira e uma técnica são 
credenciadas para ter acesso direto aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Vacinação não tinha sido publicado 
no Portal de Transparência do município.  
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de 
fura-fila até a data da visita da CGE Itinerante. 

4. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Maringá  
 
Secretário Marcelo 
Aguilar Puzzi 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e à segurança dos frascos. O Secretário 
retira as vacinas, com proteção da guarda municipal.  
Houve duas perdas de dose por quebra involuntária. As 
vacinas são armazenadas na própria estrutura da secretaria 
As pessoas que têm acesso a vacina, pouco mais de cinco, 
são credenciadas e servidores da vigilância epidemiológica 
do município. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no portal 
da transparência do município.  
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

5. 01/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Sarandi  
 
Diretora de 
Imunização Nahida 
Ágata de Carvalho 

A entrega de doses foi feita de forma organizada. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretaria 
de Saúde e somente quatro servidores da equipe da central 
de vacina têm acesso aos imunizantes. 
O município não havia publicado no portal da 
transparência informações sobre o Plano Municipal de 
Imunização.  
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas. 

6. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Arapongas 
 
Secretário de Saúde 
Moacir Paludetto 
Júnior 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma 
organizada e dentro fluxograma planejado pela 16ª 
Regional. Em acordo com a SESA, o município cedeu 20 
doses para a cidade vizinha Marumbi, que alegou escassez 
de doses. 
O município possui uma central de imunização, onde eram 
armazenadas as vacinas. Um grupo de servidores da equipe 
de imunização são responsáveis pelo fracionamento das 
doses multivacinais. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal de Transparência do Município 
Havia um relato de fura-fila no município. Uma cirurgiã-
dentista aposentada omitiu do vacinador que não estava 
mais na ativa e foi imunizada. O caso foi enviado ao MP. 

7. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Cambé 

O município recebeu os imunizantes da 17º Regional de 
Saúde de Londrina de forma organizada e com fluxograma 
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Secretária de Saúde 
Adriane Bertão 
Lombardi 

adequado ao processo de imunização dos grupos 
prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação estava publicado no portal 
da transparência e nas redes sociais da prefeitura de 
Cambé. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da 
Secretaria, e cinco pessoas têm acesso à vacina. 
Não havia denúncia de fura-fila feita oficialmente. 

8. 02/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Londrina 
 
Secretário de Saúde 
Felipe Machado 

O processo de logística da 17ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A equipe técnica da epidemiologia do município faz a 
retiradas dos lotes e os armazena na Central de Vacinas de 
Londrina, que possui local adequado. 
A equipe epidemiológica formada por servidores da 
Secretaria da Saúde está credenciada para o manuseio das 
vacinas e fração das doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência.  
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais do 
município. 

9. 03/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ponta 
Grossa 
 
Secretário Municipal 
Rodrigo Daniel 

O município recebeu os imunizantes da 3ª Regional de 
Saúde, com organização, mas relatou que muitas doses não 
chegaram na quantidade determinada pelo Plano Estadual 
de Vacinação. 
A profissional responsável pela retirada das doses, Estela 
Yoda, e Tiago têm acesso restrito às vacinas, armazenadas 
no Centro de Vacinação da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal 
da Transparência. O município também deixou em seu site 
o vacinômetro  
Não havia denuncia de fura-fila nos canais oficiais do 
município. 

10. 03/02 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Telêmaco Borba 
 
Secretário Municipal 
Anderson Catto 

A entrega das vacinas por parte da 21ª Regional ocorreu de 
forma tranquila. Houve perda técnica de duas doses, que 
foi relatada à SESA. 
Os imunizantes estão armazenados numa central de frio, 
anexa à Farmácia Central do Munícipio. O credenciamento 
específico para acesso aos imunizantes fica restrito a 
equipe epidemiológica. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
Oficialmente não havia relato de fura-fila. 

11. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Guarapuava 
 
Diretora de 
Epidemiologia Chayane 
Andrade 

A cidade recebeu de forma organizada os três primeiros lotes 
dos imunizantes. 
A retirada dos imunizantes é realizada pela diretora da 
Epidemiologia. Os imunizantes estão centralizados na sede 
da Vigilância Sanitária e Epidemiológica e somente cinco 
servidores da equipe têm acesso direto aos imunizantes. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal 
da Transparência do Município.  
A equipe possui 40 vacinadores. 
Oficialmente, não havia denúncia confirmada de fura-fila. 
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12. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Prudentópolis 
 
Diretora de Imunização 
Érica Moleta Bini 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos 
imunizantes junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e de segurança dos frascos. Erica e a 
servidora da equipe da vigilância epidemiológica Irene são 
responsáveis pela retirada das doses, na 5ª Regional.  
O plano municipal de vacinação estava disponível no Portal 
da Transparência do Município.  
As pessoas que têm acesso a vacina são servidores da própria 
vigilância epidemiológica do município e o acesso é bem 
restrito. 
Não havia nenhuma denúncia oficial de fura-filas. 

13. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Azul 
 
Secretária de Saúde 
Cristiana Maria 
Schuvaidak  
 
Enfermeira Keyti 
Menhert, do setor de 
epidemiologia 

A cidade não teve problema na logística de entrega das 
vacinas proveniente das Regional de Saúde de Irati, sendo 
que os lotes foram entregues diretamente à farmacêutica-
chefe Jéssica Burgat.  
Os imunizantes ficam armazenados na sede da Secretaria da 
Saúde, e somente 03 farmacêuticas do setor de 
epidemiologia têm acesso diretamente aos frascos. 
O Plano Municipal de Vacinação já tinha sido publicado no 
Portal da Transparência do Município.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

14. 08/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Turvo  
 
Enfermeiro Charles 
André Torteli 
 
Diretora de Imunização 
Priscila 

A prefeitura não teve problema na logística de entrega das 
vacinas pela Regional de Saúde. Os imunizantes ficam 
armazenados na sede da secretaria de saúde. 
Com frascos de 10 doses, às vezes podem sobrar doses no 
final e, para não as perder, chamam profissionais de saúde 
para tomar a vacina. Segundo relato da diretora, ela e mais 
três servidores da epidemiologia são credenciadas para 
terem acesso direto aos imunizantes armazenados na 
secretaria. 
O Plano Municipal de Vacinação não tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

15. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Campo 
Mourão 
 
Diretora-Geral de Saúde 
Camila Kravicz Corchack 

As doses foram distribuídas de forma organizada e 
satisfatória por parte da 11ª Regional de Saúde. As vacinas 
estão armazenadas na própria Secretaria da Saúde e apenas 
a enfermeira-chefe Edna e três servidores da epidemiologia 
têm acesso a elas. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município, como também o 
vacinômetro. 
Oficialmente, não havia denúncia formal de fura-filas. 

16. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Farol 
 
Secretária Sandra Regina 
Felix 

A entrega dos imunizantes por parte da 11ª Regional de 
Saúde de Campo Mourão aconteceu de forma organizada e 
facilitando o processo de imunização. Os imunizantes estão 
armazenados na secretaria de forma organizada, conforme a 
equipe comprovou pela observação das vacinas 
armazenadas. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência municipal.  
A única pessoa credenciada que tem acesso às doses é a 
enfermeira-chefe e vacinadora Marlene. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 
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17. 09/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Ubiratã 
 
Secretária Kerstyen 
Ragna Meyer 

A enfermeira responsável da imunização Flavia Vicente, 
juntamente com a secretária, faz a retirada dos lotes na 
11ª Regional de Saúde e as armazena na estrutura da 
Secretaria. 
O município possui uma central de imunização, onde estão 
sendo armazenadas as vacinas.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência do Município, assim como a lista 
de pessoas vacinadas. 
Segundo a Ouvidoria da 11º Regional de Saúde, foi 
registrada denúncia de fura-fila de que a secretária havia 
tomado a vacina. Não havia outra denúncia de fura-fila 
nos canais oficiais. 

18. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Braganey  
 
Enfermeira-chefe 
Suzane Gusson, 
responsável pelo 
processo de imunização 

O processo de logística da 10ª Regional de Saúde de Cascavel 
para o município ocorreu de forma ágil e rápida. 
O servidor Estevan Gonzales faz a retiradas dos lotes na 
Regional de Saúde e os armazena na estrutura da secretaria. 
Apenas a enfermeira Suzana e mais dois servidores da equipe 
epidemiológica estão credenciados para o manuseio das 
vacinas e fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no Portal 
da Transparência do município. 
Pela Ouvidoria da CGE, houve denúncia de que o Secretário 
Municipal da Saúde tomou a vacina indevidamente. 
Constatamos que o gestor da pasta é dentista, fazendo assim 
parte dos critérios do Plano Estadual de Imunização. 
Não havia outra denúncia de fura-fila nos canais municipais. 

19. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel 
 
Mônica Gruptzmache, 
responsável pela 
Atenção à Saúde do 
Município 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de 
Saúde, com organização, e os lotes então armazenados na 
Central de Abastecimento da vacina. 
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal 
da Transparência. O município também deixou em seu site o 
vacinômetro.  
A Secretaria estava com dificuldade de vacinar os dentistas, 
por falta de imunizantes. O município possui 13 vacinadores, 
além da equipe da epidemiologia.  
Havia três denúncias confirmadas de fura-fila envolvendo 
uma servidora da saúde, um ex-funcionário da prefeitura e a 
esposa de um médico. Os casos foram enviados para o MP. 

20. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Iguatu 
 
Responsável pela 
Imunização, enfermeira-
chefe Janete Jussimara 
Perini 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de 
Saúde de Cascavel de forma organizada e com fluxo que 
facilita o processo de imunização dos grupos prioritários. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da 
Secretaria, e cinco pessoas têm acesso restrito a eles, entre 
elas a enfermeira-chefe Janete e servidora Dirleia dos 
Santos. 
O Plano Municipal de Imunização não havia sido publicado 
no Portal da Transparência. 
Não havia denúncia de fura-fila feira oficialmente. 
 
 

21. 10/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Toledo  

A entrega das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é de 
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Secretária Gabriela 
Almeida Kucharski 
Ravache 
 

reponsabilidade de duas servidoras da vigilância 
epidemiológica da cidade. 
O município havia publicado em seu Portal da Transparência 
o Plano Municipal de Imunização, que também possui o 
vacinômetro. 
Duas enfermeiras da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito aos imunizantes para manuseio. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura da 
secretaria. O credenciamento específico para acesso a eles 
fica restrito a equipe epidemiológica da cidade. 
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila.  

22. 14/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Campo Largo 
 
Secretária Danielle 
Fedalto 

Dificuldades em terminar a vacinação nos hospitais de 
referência do município. 
O município dispõe de 71 vacinadores. 
Os imunizantes ficam armazenados no setor de Vigilância 
Epidemiológica, anexo à Secretaria da Saúde. 
O Plano Municipal de Vacinação está postado no Portal da 
Transparência do Município.  
Pelos canais oficiais de ouvidoria do município, não há 
denúncia de fura-fila. 

23. 15/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Mallet 
 
Secretária Municipal da 
Saúde Noemi Aparecida 
Soares 

A cidade recebeu de forma organizada os três primeiros lotes 
dos imunizantes. 
A retirada dos imunizantes é realizada pela farmacêutica 
Priscila Zanor. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretaria da 
Saúde e somente uma servidora da Vigilância Epidemiológica 
tem acesso direto aos imunizantes.  
A cidade possui 13 vacinadores.  
O Plano Municipal de Vacinação estava disponível no Portal 
da Transparência do Município. 
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

24. 15/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paranaguá 
 
Superintendente de 
Vigilância e Saúde, 
Maristela Cerqueira 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, nem quanto à logística de estoque e à 
segurança dos frascos. 
Duas servidoras do setor de epidemiologia são as 
responsáveis pela retirada das doses na 1ª Regional de 
Saúde. 
O Plano Municipal de Vacinação estava disponível no Portal 
da Transparência do Município.  
As pessoas que têm acesso à vacina são servidores da 
Vigilância Epidemiológica do Município e o acesso é bem 
restrito. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

 

25. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Irati 
 
Secretária da Saúde 
Jéssica Aparecida K. 
Hassen 

As doses foram entregues de forma organizada e satisfatória 
por parte da 4ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na própria Secretaria da Saúde e apenas dois 
servidores, do setor de epidemiologia, têm acesso aos 
imunizantes, para manipulação e fracionamento.  
A cidade possui 26 vacinadores e a Secretaria havia 
registrado duas perdas técnicas de imunizantes. 
O plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência. 
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A equipe da pasta trabalha com muitos vídeos explicativos 
para conscientizar a população sobre o processo de 
imunização na cidade. 
Oficialmente, não havia denúncia de fura-filas. 

26. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Paulo Frontin 
 
Secretária Ivonilde 
Gruba de Oliveira 

A enfermeira Marlene, responsável por esse processo, e a 
secretária municipal fazem as retiradas dos lotes na 6ª 
Regional de Saúde. 
O município possui uma central de imunização, onde eram 
sendo armazenadas as vacinas. Três servidores da equipe de 
imunização são responsáveis pelo fracionamento das doses 
multivacinais.  
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila. 

27. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Rebouças 
 
Técnica de enfermagem 
Andriele Maceno de 
Lima, responsável pela 
imunização  

A entrega dos imunizantes por parte da 4ª Regional de 
Saúde ocorreu de forma organizada e facilitando o processo 
de imunização. Os imunizantes estão armazenados na 
própria Secretaria, de forma organizada. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência da cidade, até a presente data. 
A farmacêutica Sandra Minosso e mais dois servidores da 
saúde têm acesso restrito as doses. 
Até a data da visita, a Secretaria não recebeu nenhuma 
denúncia oficial de fura-fila em seus canais de ouvidoria. 
 

28. 16/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de União da 
Vitória 
 
Secretário Fernando 
Ferencz 

O município recebeu os imunizantes da 6ª Regional de 
Saúde de forma organizada e com fluxo que facilita o 
processo de imunização dos grupos prioritários. O motorista 
Ederson e a farmacêutica Rute são os responsáveis para 
retiradas dos lotes de imunizantes. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência, até a data da visita. 
Os imunizantes estão armazenados na Secretaria, e 
somente dois servidores do setor de epidemiologia têm 
acesso à vacina. O município possui 12 vacinadores. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila. 

29. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de General 
Carneiro 
 
Secretária Rosivani 
Lorena 

O processo de logística da 6ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A técnica de enfermagem Elisangela faz a retiradas dos 
lotes na Regional de Saúde, que são armazenadas no Posto 
Central de Vacinação do município. Apenas a técnica de 
enfermagem Elisangela está credenciada para o manuseio 
das vacinas e fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 
Havia uma denúncia de fura-fila comprovada.  

30. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Palmas 
 
Secretário Flávio Silva 
Posetti 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu sem 
intercorrências. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade da enfermeira Viviane, do setor de 
Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura da 
Secretaria. 
A cidade possui 20- vacinadores. 
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O município publicou o Plano Municipal de Imunização no 
Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia nenhum relato de fura-fila. 

31. 17/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Pato Branco 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Rodrigo Bertol 
 

O município recebeu os imunizantes da 7ª Regional de 
Saúde, com organização, e os lotes então armazenados na 
estrutura do setor de Vigilância em Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização esta lançado no Portal da 
Transparência do Município.  
A enfermeira Emaniuelle Lopes Stien é a responsável pelo 
armazenamento e fracionamento das doses da vacina. 
Também encaminha as mesmas doses para o seguimento 
do Plano Municipal de Imunização. A cidade possui 36 
vacinadores e teve seis perdas técnicas dos imunizantes. 
O município havia recebido e confirmado duas denúncias de 
fura-fila Os casos foram enviados para o MP. 

32. 18/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Francisco 
Beltrão  
 
Diretora do 
Departamento de 
Atenção à Saúde 
Jaqueline V. Menetriei 
 

As doses chegaram de forma organizada e satisfatória por 
parte da 8ª Regional de Saúde. As vacinas estão 
armazenadas na Sala de Vacinas, na Prefeitura, e apenas 
Katia S. Cordeiro, da Vigilância Epidemiológica, tem acesso 
aos imunizantes para manipulação e fracionamento. A 
cidade possui 26 vacinadores e a secretaria registrou duas 
perdas técnicas de frascos contendo 20 doses de 
imunizantes. 
A cidade possui 20 vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização não estava publicado no 
Portal da Transparência, até o dia da visita de nossa equipe. 
Oficialmente não havia denúncia de fura-filas.  

33. 18/02 Secretaria Municipal de 
Saúde de Marmeleiro 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Jaqueline Pessin 

A prefeitura não teve problema nas retiradas dos 
imunizantes junto à Regional de Saúde nem quanto à 
logística de estoque e de segurança dos frascos. A servidora 
Sonia Moreira, técnica em enfermagem, é a responsável 
pela retirada das doses, junto à 8ª. 
A pessoa credenciada para acesso ao local onde estão 
armazenados os imunizantes é Nadir Alice. 
Não havia nenhuma denúncia oficial de fura-fila. 

34. 12/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Medianeira  
 
Secretária Rosângela 
Fametti Zanchett 

A cidade não teve nenhum problema na logística de 
entrega das vacinas proveniente da Regional de Saúde, 
sendo que os lotes foram entregues diretamente a 
Diretora de Imunização Josiane Cleudo. 
Os imunizantes ficam armazenados na própria estrutura 
da pasta. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município. Havia mais de 200 
profissionais de saúde a serem imunizados no município 
que conta atualmente com 30 vacinadores. 
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de 
fura-fila. 

35. 12/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Santa 
Terezinha do Itaipu 
 
Secretário Fabio de 
Mello 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes contra o covid-19. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Vigilância 
de Saúde e somente dois servidores da equipe da central 
de vacina têm acesso aos imunizantes. A cidade conta 
atualmente com 20 vacinadores. 
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O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização.  
Havia uma denúncia de fura-filas nos canais no município, 
mas foi considerada inverídica após aprofundamento do 
caso. 
 

36. 12/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Umuarama 
 
Diretora da Vigilância 
Epidemiológica Paula 
Jardin 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória, por parte da 12ª Regional de Saúde. As 
vacinas estão armazenadas na própria Secretaria da Saúde 
e apenas 2 servidores tem acesso aos imunizantes.  
A cidade possui 60 vacinadores. 
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente não havia denúncia de fura-filas. 

37. 12/04 Secretaria Municipal 
de Saúde Foz do 
Iguaçu 

 
Secretária Rosa Maria 
Jeronymo Lima 

 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e à segurança dos frascos. A equipe 
de Vigilância em Saúde constituída por servidores do 
município, vão retirar as vacinas, com proteção da guarda 
municipal. O plano municipal de vacinação está sendo 
seguindo e está disponível no portal da transparência do 
município.  
 As vacinas são armazenadas na própria estrutura da 
Vigilância em Saúde com proteção 24 horas da guarda 
municipal; 
 As pessoas que têm acesso a vacina são da equipe da 
Vigilância em Saúde, que são credenciadas os servidores 
da equipe.  
Não havia denúncia oficial de fura-fila. 

38. 13/04 Secretaria de Saúde de 
Maria Helena 
 
Secretária Paula 
Aparecida Lopes 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de 
Saúde para o município aconteceu de forma organizada e 
facilitou o fluxo dos medicamentos. Os imunizantes estão 
armazenados na sala de vacina do município.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal de Transparência. 
Quatro servidores do município têm acesso aos 
imunizantes.   
A cidade possuía 5 vacinadores. 
A secretaria não recebera denúncia oficial de fura-fila. 

39. 13/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova 
Olímpia 
 
Secretária Andréa 
Cristina Batista Alves 

O município recebeu os imunizantes da 12º Regional de 
Saúde de forma organizada e com fluxograma adequado 
ao processo de imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da Sala 
de vacinas, e duas pessoas têm acesso à vacina, a 
enfermeira-chefe Thais de Lima e mais uma servidora da 
equipe epidemiológica. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila realizada 
oficialmente na ouvidoria do município 

40. 13/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Rondon 
 

O processo de logística da 13ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
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Responsável Vigilância 
Epidemiológica de 
Rondon, Stephanie 
Louise Gebim 

A equipe técnica da epidemiologia do município faz a 
retiradas dos lotes na Regional de Saúde e os armazena na 
sala de vacinas, que possui um local adequado. A equipe 
epidemiológica está credenciada para o manuseio das 
vacinas e fração das doses. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência e nos canais oficiais do município, a 
cidade possui um vacinômetro. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila nos canais 
oficiais. 
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, 
atrapalhando assim o processo de vacinação. 

41. 13/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Tapejara  
 
Secretário Edson 
Domingos de Souza 

O município recebeu os imunizantes da 13ª Regional de 
Saúde, com organização. 
A profissional responsável pela retirada das doses, 
Andréia Cruz, tem acesso às vacinas, armazenadas no 
Centro de Vacinação da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no 
Portal da Transparência. 
A cidade possui três vacinadores 
O município tinha recebido duas denúncias de fura, sem 
comprovação. 
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, 
atrapalhando assim o processo de vacinação. 

42. 13/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Tapira 
 
Secretário Wilson de 
Paula 

O município faz parte da 12ª Regional de Saúde. Os lotes 
dos imunizantes foram entregues de forma organizada e 
dentro fluxograma planejado.  
O município possui uma sala de vacinas, onde estavam 
sendo armazenadas as vacinas. Um grupo de servidores 
da equipe de imunização é responsável pelo 
fracionamento das doses multivacinal tendo como 
coordenadora a Sra. Flávia Colombo de Oliveira. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência do Município 
Não havia relato de fura-fila no município.  
Redução de uma dose em cada frasco multivacional do 
imunizante Coronavac Butantã em alguns lotes, 
atrapalhando assim o processo de vacinação. 

43. 14/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Cianorte   
 
Chefe da Vigilância em 
Saúde Aline Soares de 
Almeida Leal 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de 
forma adequada.  
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados numa na secretaria de 
saúde do munícipio. O credenciamento específico para 
acesso aos imunizantes fica restrito a equipe 
epidemiológica.  
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila. 
 

44. 14/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Indianópolis  

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu sem 
intercorrências. 
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Coordenador da 
epidemiologia Paulo 
Oziel Gonçalves da 
Silva 

 A retirada dos imunizantes é de reponsabilidade do 
motorista da secretaria de saúde. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização, que também possui o 
vacinômetro. 
Três servidores da vigilância epidemiológica têm acesso 
aos imunizantes para manuseio. 
Não havia denúncia de fura-fila pelos canais oficiais do 
município 

45. 14/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Paraíso do 
Norte 
 
Secretária Evelin 
Tanikawa de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 14ª Regional de 
Saúde de forma organizada e com fluxo que facilita o 
processo de imunização dos grupos prioritários. 
Os imunizantes eram armazenados na estrutura da 
Secretaria de Saúde, sob responsabilidade da enfermeira-
chefe Sidmeire Cristiane. 
O município possui oito vacinadores. 
Não havia nenhuma denúncia de fura-fila feira 
oficialmente. 

46. 14/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Paranavaí 
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde Keila Noguti 

As doses foram distribuídas de forma organizada e 
satisfatória por parte da 14ª Regional de Saúde. As vacinas 
estão armazenadas na estrutura da Vigilância em Saúde e 
apenas dois servidores têm acesso aos imunizantes 
armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município, como também o 
vacinômetro. 
A cidade possui 18 vacinadores.  
Oficialmente, 20 denúncias formais de fura-filas estavam 
sendo averiguadas. 

47. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Cornélio 
Procópio 
 
Secretária Angélica 
Carvalho O. de Mello 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 21ª Regional de 
Saúde para o município aconteceu de forma organizada e 
facilitando assim o fluxo do processo de imunização.  
Os imunizantes estão, armazenadas na no Centro de 
Vigilância em Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
portal de transparência da cidade. 
Quatro servidores da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito as doses.  
O município possui 36 vacinadores. 
Não havia denúncia oficial de fura fila. 

48. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Cruzmaltina 
 
Secretária Verônica 
Casavechia 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 22ª Regional de 
Saúde aconteceu de forma organizada e sem 
intercorrência.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência municipal.  
As pessoas credenciadas que tem acesso às doses é a 
enfermeira chefe da vigilância epidemiológica Franciele K. 
Ávila e mais duas servidoras que fazem parte da diretoria 
de imunização. Não havia nenhuma denúncia de fura-fila 
no município 

49. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jataizinho 
 

A enfermeira responsável da imunização Vilma, 
juntamente com outra servidora, faz a retirada dos lotes 
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Responsável pela 
Unidade Covid 
Caroline Rodrigues dos 
Santos 

na 17ª Regional de Saúde e os armazena no Posto Central 
da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência do Município. 
A cidade conta com quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais. 

50. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Lidianópolis 
 
Secretário Luiz Carlos 
da Silva 

A cidade recebeu de forma organizada os primeiros lotes 
dos imunizantes. 
A retirada é realizada pela enfermeira-chefe Katiuscia e 
mais dois servidores da pasta. Os imunizantes estão 
centralizados no centro de saúde da cidade. 
Três servidores da equipe da equipe têm permissão para 
acessar os imunizantes. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguido e está 
disponível no Portal da Transparência.  
Não havia denúncia de fura-fila no município. 

51. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Mandaguaçu  
 
Secretária Francielli 
Martins de Lima Dória 

A cidade recebeu de forma organizada os primeiros lotes 
dos imunizantes  
A retirada dos imunizantes é realizada pela enfermeira-
chefe da Epidemiologia. 
Os imunizantes estão centralizados na Rede de frios da 
Secretaria de  
Saúde e somente três servidores da equipe da equipe têm 
acesso direto aos imunizantes. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no 
Portal da Transparência.  
Oficialmente, não havia denúncia de fura-fila. 

52. 15/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova 
Esperança 
 
Coordenadora de 
Imunização Larissa 
Valéria R. Yanaze 

A entrega dos imunizantes por parte da 15ª Regional de 
Saúde ocorreu de forma organizada e facilitando o 
processo de imunização.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência municipal.  
A única pessoa credenciada que tem acesso às doses é a 
coordenadora da diretoria de imunização.  
Eram averiguadas nove denúncias de fura-fila. 

53. 16/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Bandeirantes 
 
Diretora das Unidades 
de Saúde Cristiane 
Caçador Araújo  
 
Coordenadora de 
Imunização Karka 
Caroline Zanatta 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é 
de reponsabilidade da própria diretora da imunização. 
O município publicou em seu site de transparência o 
plano municipal de imunização, 
A diretora e mais três servidores têm acesso aos 
imunizantes para manuseio.  
A cidade possui 30 vacinadores. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da 
Vigilância em Saúde, especificamente na sala de vacinas.  
Oficialmente não havia relato oficial de fura fila. 

54. 16/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Jacarezinho 
 
Secretário João Luccas 
T. Venturine 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória por parte da 19º Regional de Saúde.  
As vacinas estão armazenadas na Sala de vacinas, 
localizado na própria secretaria de saúde e apenas 
servidores da Vigilância Epidemiológica tem acesso 
restrito aos imunizantes para manipulação e 
fracionamento.  
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A cidade possui 27 vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização estava sendo 
reformulado. 
Oficialmente uma denúncia de fura-filas era averiguada. 

55. 26/04 Secretaria Municipal 
de Pitanga 
 
 
Secretária da pasta, 
Jéssica Patrícia P. de 
Oliveira 
 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e à segurança dos frascos.  
As vacinas são armazenadas no local denominado Postão. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguindo e 
está disponível no portal da transparência do município.  
A pessoa que têm acesso a vacina é a própria chefe da 
imunização. A secretaria conta atualmente com cinco 
vacinadores. 
Havia uma denúncia oficial de fura-fila no município em 
que uma filha de uma servidora foi vacinada, mas a 
justificativa dada que ela trabalha nunca clínica particular, 
o processo foi enviado ao Ministério Público. 

56. 26/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Palmital 
 
Enfermeira-chefe da 
Imunização Celine de 
Souza 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de 
entrega das vacinas proveniente das Regional de Saúde de 
Guarapuava, sendo que os lotes foram entregues 
diretamente a técnica de enfermagem Rosa.  
Os imunizantes ficam armazenados na própria estrutura 
da pasta, onde se localiza a sala de vacinas que conta com 
vigilância 24 horas. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município, que conta com três 
vacinadores. 
O município não recebeu nenhuma denúncia de fura-fila. 

57. 26/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Santa 
Maria do Oeste 
 
Secretária Daiane de 
Oliveira 
 
 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes. 
Os imunizantes estão centralizados na rede de frios 
localizado na sede da Secretaria e somente a enfermeira-
chefe Marielle Pereira e mais um servidor têm acesso 
direto aos imunizantes. 
A secretaria de saúde teve perda técnica 104 imunizantes 
da segunda dose, que foram aplicadas como sendo da 
primeira. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização.  
Houve uma denúncia de fura-filas enviada pelo Ministério 
Público, em que a primeira-dama do município foi 
imunizada sem estar em nenhum grupo prioritário do 
plano municipal de imunização. 

58. 27/04 Secretaria de Saúde 
de Iretama 
 
Secretária Selma 
Aparecida da Costa. 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 11ª Regional de 
Suade de Campo Mourão aconteceu de forma organizada 
e sem intercorrências. 
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacina do 
município.  
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência até a data da entrevista. 
A enfermeira chefe da imunização do município, Marcia 
Pedroso da Costa têm acesso restrito aos imunizantes.  A 
cidade possui 10 vacinadores. 
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A secretaria tinha recebido uma denúncia de fura filas em 
que uma funcionária de uma farmácia recebeu o 
imunizando sendo de menor de idade, caso que está 
sendo apurado pelo MP. 

59. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ivaiporã 
 
Coordenadora de 
Imunização Nilza da 
Silva Fernandes  

O processo de logística da 22ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A técnica de enfermagem Marlene Bello faz a retiradas 
dos lotes na Regional de Saúde e os armazena na sala de 
vacinas, que possui local adequado. É a única pessoa 
credenciada para o manuseio das vacinas e fracionamento 
das doses. Munícipio possui oito vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência e nos canais oficiais do município. A 
cidade possui vacinômetro. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais e 
ouvidoria do município. 

60. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Mato 
Rico 
 
Diretora da 
Epidemiologia e 
Imunização Kelly 
Cristina Novaes 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória, por parte da 22ª Regional de Saúde de 
Ivaipórã. As vacinas estão armazenadas na própria 
Secretaria da Saúde e apenas 2 servidores tem acesso aos 
imunizantes.  
A cidade possui dois vacinadores. 
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
Oficialmente houve três denúncias de fura-filas que 
estavam sendo averiguados pelo MP até a presente data 
da visita 

61. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova 
Tebas 
 
Enfermeira da 
Vigilância 
Epidemiológica Líllian 
Meurer da Silva 

O município recebeu os imunizantes da 22º Regional de 
Saúde com fluxograma adequado ao processo de 
imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da rede 
de frios na própria secretaria de saúde, e somente Lillian 
Meurer tem acesso aos imunizantes. 
A cidade possui sete vacinadores. 
Segundo a Secretária não havia nenhuma denúncia de 
fura-fila na ouvidoria do município. 

62. 27/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Roncador 
 
Secretário Amadeu 
Elizio Santos 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma 
organizada e dentro fluxograma planejado pela Regional.  
As vacinas eram armazenadas na própria estrutura da 
secretária., onde dois enfermeiros aplicadores são 
responsáveis pelo fracionamento das doses. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência do Município 
Não há relato de fura-fila no município. 

63. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Godoy 
Moreira 
 
Enfermeira Adriana 
Salviato, responsável 
pela imunização  

O município recebeu os imunizantes da 22ª Regional de 
Saúde com fluxo que facilita o processo de imunização dos 
grupos prioritários. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na unidade de Saúde 
Bernardo Cavaneli, onde se encontra a rede de frios e a 
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sala de vacinas sob responsabilidade da enfermaria 
Adriana.  
O município possui uma vacinadora. 
Não havia denúncia de fura-fila na Ouvidoria do 
município. 

64. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jardim 
Alegre 
 
Secretária Silvia Bovo 
Iseichutz 
 

Segundo Silvia, a entrega das vacinas por parte da 
Regional ocorreu de forma organizada seguindo os fluxos 
necessários de entrega e recebimento. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
Os imunizantes estão armazenados no Posto Central do 
munícipio. O credenciamento específico para acesso aos 
imunizantes fica restrito à coordenadora de Imunização. 
O município conta com 9 vacinadores 
Oficialmente não havia relato oficial de fura-fila. 

65. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Lunardelli 
 
Secretária Regina 
Aparecida Rodrigues 
Galego 

O município recebeu os imunizantes da 22ª Regional de 
Saúde, com organização.  
A profissional responsável pela retirada das doses, Juliana 
M. Andrade, tem acesso restrito às vacinas, armazenadas 
na Sala de Vacinas da cidade. 
O Plano Municipal de Imunização até o dia da entrevista 
estava lançado no Portal da Transparência. A pasta teve 
10 doses como perda técnica. 
O município não tinha recebido nenhuma denúncia de 
fura-fila nos canais oficiais. 

66. 28/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de São João 
do Ivaí 
 
Secretária Adriana da 
Silva Ceron de 
Andrade 

Segundo ela, a entregas das vacinas por parte da Regional 
ao município ocorreu de forma tranquila. A retirada dos 
imunizantes é de reponsabilidade do motorista da 
vigilância sanitária. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização e possui o vacinômetro. 
A chefe da Vigilância Epidemiológica tem acesso restrito 
aos imunizantes para manuseio,  
A cidade possui 11 vacinadores. 
Houve duas denúncias de fura fila, que foram 
encaminhadas ao MP. 

67. 29/04 Secretaria Municipal 
de Saúde de Manoel 
Ribas 
 
Secretário Claudinei 
Batista de Jesus 

Segundo o secretário, as doses foram distribuídas de 
forma organizada e satisfatória por parte da 22ª Regional 
de Saúde. As vacinas estão armazenadas na sala de 
vacinas e imunização e apenas a responsável pela 
imunização Karoline Takashine e sua equipe têm acesso 
aos imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município, como também o 
vacinômetro. 
O munícipio conta com quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila no município de 
Mandaguaçu 

68. 10/05 Secretaria de Saúde 
de Prado Ferreira  
 
Chefe da 
Epidemiologia 

A entrega dos imunizantes por parte da 17ª Regional de 
Saúde de Londrina aconteceu de forma organizada e 
tranquila.  
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacinas do 
município.  
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Fabiana Jerônimo dos 
Santos 

O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal de Transparência. 
Três servidores do município têm acesso restrito aos 
imunizantes. A cidade possui cinco vacinadores. 
A secretaria não havia recebido nenhuma denúncia oficial 
de fura-fila em seus canais de ouvidoria. 

69. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Jaguapitã 
 
 
Secretária Gisele 
Aparecida de Moares 

Nenhum problema na logística de entrega das vacinas 
proveniente da Regional de Saúde de Londrina. 
Lotes entregues diretamente para três técnicas de 
enfermagem.  
Os imunizantes ficam armazenados no Posto Central de 
vacinas e são aplicados por 10 vacinadores. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município, mas ainda não 
estava atualizado com os novos grupos prioritários. 
A Secretaria debate mensalmente com o Conselho 
Municipal de Saúde atualização do Plano Municipal de 
Imunização. 
Oficialmente, o município recebeu uma denúncia de fura-
fila. 

70. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Pitangueiras 
 
Secretário Diego 
Eduardo Fávero 

Doses foram entregues de forma organizada e satisfatória, 
por parte da 17ª Regional de Saúde de Londrina. 
As vacinas estão armazenadas na própria Secretaria da 
Saúde e a técnica de enfermagem Fabiana Gonçalves, 
responsável pela epidemiologia, tem acesso aos 
imunizantes.  
A cidade possui uma vacinadora. 
O plano municipal de imunização estava publicado no 
Portal da Transparência do Município e já atualizado com 
os novos grupos prioritários.  
Oficialmente, não havia registro de fura-filas. 

71. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Rolândia 
 
Diretor de Vigilância 
em Saúde Rafael 
André Ferreira Dias 

Nenhum problema nas retiradas dos imunizantes, junto à 
Regional de Saúde, nem quanto à logística de estoque e à 
segurança dos frascos.  
O plano municipal de vacinação estava sendo atualizado 
para a inclusão dos novos grupos prioritários e está 
disponível no portal da transparência do município.  
As vacinas são armazenadas na própria estrutura da 
Secretaria e apenas a equipe da Vigilância em Saúde tem 
acesso a elas.  
Sem denúncia oficial de fura-fila nos canais de ouvidoria 
do Município. 

72. 10/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Sabaudia  
 
Secretário Claudemir 
Aparecido Belgamo 

Recebimento das doses de forma organizada. 
Os imunizantes estão centralizados no Posto de Saúde 24 
horas e somente dois servidores da Central de Vacina têm 
acesso direto aos imunizantes. Há dois vacinadores na 
cidade. 
O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização, mas 
ainda não estava atualizado com a inserção dos novos 
grupos prioritários.  
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Não há participação do Conselho Municipal de Saúde 
sobre a formulação e atualização do Plano Municipal de 
Vacinação. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais 
de ouvidoria do Município. 

73. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Bela 
Vista do Paraíso  
 
Secretária Carla 
Brandão de Oliveira 

A entrega das vacinas por parte da 17ª Regional ocorreu 
sem intercorrências. 
Os imunizantes estão armazenados na UBS Augusto 
Marques, onde há a sala da epidemiologia. O 
credenciamento específico para acesso aos imunizantes 
fica restrito à enfermeira chefe Mirela Thais de Matos.  
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização, que não estava 
atualizado.  
Oficialmente houve uma denúncia de fura-fila. 
 

74. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Centenário do Sul 
 
Secretária Vera Lúcia 
Cardoso 

Os lotes dos imunizantes foram entregues de forma 
organizada e dentro fluxograma planejado pela 17ª 
Regional de Saúde de Londrina 
Os imunizantes estão armazenados na UBS Anita Camilo. 
A enfermeira Jéssica Fontana, responsável pela 
epidemiologia, e a técnica de enfermagem Isabel B. têm 
acesso restrito aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal de Transparência do Município, mas faltava 
atualizar os dados sobre os novos grupos prioritários. 
Não havia relato oficial de fura-fila no município.  

75. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Miraselva 
 
Secretária Cleide 
Vieira de Mello 

O município recebeu os imunizantes da 17ª Regional de 
Saúde, com organização.  
As vacinas ficam armazenadas na UBS da cidade, com 
acesso restrito. A cidade possui dois vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no 
Portal da Transparência. 
O município não tinha recebido denúncias de fura-fila. 

76. 11/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Porecatu 
 
Secretária Laila Maria 
Alves 

A logística empregada pela 17ª Regional de Saúde 
permitiu a retirada das doses de forma ágil e rápida. A 
equipe técnica da epidemiologia do município faz a 
retiradas dos lotes na regional e os armazena no Centro 
de Epidemiologia, que possui um local adequado. A 
equipe epidemiológica manuseia as vacinas e fraciona as 
doses. 
A cidade possui oito vacinadores. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência e nos canais oficiais do município. O 
plano de vacinação não tinha sido atualizado. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais do 
município até a data da visita. 
Ocorreu tentativa de furto de imunizantes contra a covid-
19, com o arrombamento das instalações de madrugada. 
Porém, foram levadas vacinas para outras doenças.  
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77. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Assaí  
 
Diretora de Saúde 
Patrícia Alves 

A entrega dos imunizantes por parte da 17ª Regional de 
Saúde de Londrina ocorreu de forma organizada e 
tranquila. 
Três servidores somente têm acesso às doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência municipal com as devidas 
atualizações. 
A secretaria não havia recebido nenhuma denúncia fura-
fila. 

78. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Florestópolis 
 
Secretário Fabiano 
Fachina 
 

Os lotes dos imunizantes foram distribuídos de forma 
organizada e ficam centralizados na rede fria. 
A retirada dos imunizantes foi realizada pela enfermeira 
chefe da Epidemiologia, Jéssica Victoria de Oliveira e 
somente dois servidores da equipe têm acesso direto aos 
frascos. 
O plano municipal de vacinação está sendo seguido e 
estava disponível no Portal da Transparência, sem a 
atualização.  
O município conta com 12 vacinadores. 
Houve duas denúncias de fura-fila no município, que 
estavam sendo averiguadas pelo MP. 

79.1 
 

12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Ibiporã 
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde, Vanessa 
Cristina 

As doses foram distribuídas de forma organizada e 
satisfatória por parte da 17ª Regional de Saúde. As vacinas 
estão armazenadas na estrutura da Saúde, na sala de 
frios, e apenas a enfermeira Vanessa e mais três 
servidores têm acesso aos imunizantes armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município, mas não continha 
atualização como os novos grupos prioritários. 
A cidade possui 80 a 100 vacinadores.  
Oficialmente, havia três denúncias formais de fura-filas 
sendo averiguadas. 
 

80. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Lupionópolis  
 
Secretário Eudes 
Cavallari Júnior 

O município recebeu os imunizantes da 17º Regional de 
Saúde de Londrina de forma organizada e com fluxograma 
adequado ao processo de imunização dos grupos 
prioritários. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência, com atualização de acordo com os novos 
grupos prioritários 
Os imunizantes estão armazenados na estrutura da 
Secretaria e duas servidoras têm acesso à vacina.  
O município dispõe de quatro vacinadores. 
Não havia denúncia de fura-fila na ouvidoria do município. 

81. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de Primeiro 
de Maio  
 
Secretária Maria 
Rhita Xicareli 
Casanova 

A entregas das vacinas por parte da Regional não teve 
intercorrências. A retirada dos imunizantes é de 
reponsabilidade da enfermeira-chefe Janaina, que tem 
acesso para manusear os imunizantes. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização, mas não estava 
atualizado. 
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A cidade possui sete vacinadores. Nenhuma denúncia de 
fura-fila havia sido registrada nos canais oficiais do 
município. 

82. 12/05 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Sertanópolis 
 
Enfermeiro Wilson 
Correia dos Santos, 
responsável pela 
imunização 
 

O município recebeu os imunizantes da 17ª Regional de 
Saúde de Londrina, de forma organizada.  
Os imunizantes estão armazenados na sala de frios no 
Centro de Saúde Ribas Martins, sob responsabilidade do 
enfermeiro e de mais três servidoras da equipe. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência, com as devidas atualizações.  
Houve uma denúncia de fura-fila que foi encaminhada 
para o MP. 

83. 13/07 Secretaria de Saúde 
de Rio Negro  
 
Diretora de Vigilância 
em Saúde Cintia 
Paula K. Alves 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é 
de reponsabilidade de duas técnicas de enfermagem 
Mariza e Jéssica. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização, que também possui o 
vacinômetro. 
Duas enfermeiras da vigilância epidemiológica têm acesso 
restrito aos imunizantes para manuseio. 
Os imunizantes estão armazenados na própria estrutura 
da secretaria. O credenciamento específico para acesso a 
eles fica restrito a equipe epidemiológica da cidade.  
A cidade possui 30 vacinadores 

84. 19/07 Secretaria de Saúde 
de Bela Vista de 
Aparecida  
 
Secretário Rildo 
Peloso. 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de 
entrega das vacinas proveniente da Regional de Saúde de 
Cascavel.  
Os imunizantes ficam armazenados nas UBS José Carlos 
Vegans e Severino Lute 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município.  
A Secretaria de Saúde debate mensalmente com o 
Conselho Municipal de Saúde atualização do Plano 
Municipal de Imunização. 
Oficialmente, o município havia recebido uma denúncia 
de fura-fila. 

85. 19/07 Secretaria de Saúde 
de Santa Lúcia  
 
Responsável pelo 
setor de 
Epidemiologia 
Abegair Tonidoridel 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória, por parte da 10ª Regional de Saúde de 
Cascavel. As vacinas estão armazenadas na Clínica da 
Mulher.   
A cidade possui quatro vacinadores. 
O plano municipal de imunização estava publicado no 
Portal da Transparência do Município e já atualizado com 
os novos grupos prioritários.  
Oficialmente, não havia registro de fura-filas. 

86. 19/07 Secretaria de Saúde 
de Três Barras do 
Paraná 
 
Secretária Débora 
Nádia P. Vidor 

Acidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes, que estão  
Os imunizantes estão centralizados na estrutura da 
secretaria e somente dois servidores têm acesso direto a 
eles.  
A cidade conta atualmente com três vacinadores. 
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O município já havia publicado no portal da transparência 
informações sobre o Plano Municipal de Imunização. 
Não há participação do Conselho Municipal de Saúde 
sobre a formulação e atualização do Plano Municipal de 
Vacinação. 
Até a data da visita da CGE, o município já havia alcançado 
mais de 50% da população imunizada com a primeira dose 
da vacina. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais 
de ouvidoria do município. 
 

87. 19/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de 
Cadanduvas  
 
Secretário Ademir 
Luiz Burckhardt 
 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e à segurança dos frascos.  
O plano municipal de vacinação estava sendo atualizado 
para a inclusão dos novos grupos prioritários e está 
disponível no portal da transparência do município.  
As vacinas são armazenadas na própria estrutura da 
Secretaria na rede de frios.  
As enfermeiras Marineusa e Sueli Rodrigues manipulam 
os imunizantes. A cidade possui três vacinadores. 
Sem denúncia oficial de fura-fila nos canais de ouvidoria 
do Município. 
 

88. 19/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de Capitão 
Leônidas Marques  
 
Enfermeira-chefe da 
imunização Silvane 
Dallabrido 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 10ª Regional de 
Saúde de Cascavel aconteceu de forma organizada e 
tranquila, o que facilitou o fluxo dos medicamentos. Os 
imunizantes estão armazenados no Centro de Saúde 
Central. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência. 
Três servidores do município têm acesso restrito aos 
imunizantes.  
A cidade possui nove vacinadores. 
A secretaria não havia recebido denúncia oficial de fura-
fila em seus canais de ouvidoria. 

89. 20/07 Secretaria da Saúde 
de Céu Azul 
 
Secretária Laisi Beline 
S. do Prado 

O município recebeu os imunizantes da 10º Regional de 
Saúde com fluxograma adequado ao processo de 
imunização dos grupos prioritários. 
O Plano Municipal de Vacinação foi publicado no Portal da 
Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na sala de vacinas do 
posto central e duas servidoras têm acesso à vacina, além 
de Eliane Folchini, coordenadora da imunização.  
Não havia denúncia de fura-fila na ouvidoria do município.  
 

90. 20/07 Secretaria da Saúde 
de Vera Cruz do 
Oeste 
 
Diretor Marcos Vieira 
dos Santos 

A logística empregada pela 10ª Regional de Saúde para o 
município permitiu a retirada das doses de forma ágil e 
rápida. O motorista da secretaria de saúde do município 
faz a retiradas dos lotes na regional que ficarão 
armazenados na Unidade Central de Saúde. A equipe 
epidemiológica manuseia as vacinas e fraciona as doses. 
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O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência e nos canais oficiais do município. A 
cidade possui um vacinômetro. 
Segundo a secretária houve uma denúncia de fura-fila que 
foi encaminhada para o MP. 

91. 20/07 Secretaria de Saúde 
de Lindoeste 
 
Secretária Diandra de 
Borba 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de 
forma tranquila. Os imunizantes estão armazenados em 
duas unidades de saúde do município. A UBS Augusto 
Marques possui a sala da epidemiologia. O 
credenciamento específico para acesso aos imunizantes 
fica restrito à enfermeira chefe Viviane Paranhos. 
O município possui 7 vacinadores. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
Oficialmente houve uma denúncia de fura-fila, de uma 
professora aposentada do Estado que supostamente se 
vacinou fora do grupo prioritário. O caso foi encaminhado 
ao MP, O servidor da CGE Cristiano Pereira requisitou a 
secretaria de saúde copias do processor do processo e 
encaminhou para os coordenadores de transparência e 
Controle Social e de Ouvidoria da CGE. 
 

92. 20/07 Secretaria de Saúde 
de Santa Tereza do 
Oeste  
 
Secretária Gracieli 
Apolinário 
 

O município faz parte da 10ª Regional de Saúde, e os lotes 
dos imunizantes foram entregues de forma organizada e 
dentro fluxograma planejado pela Regional.  
Os imunizantes estão armazenados no Posto de Saúde 
Central. A coordenadora epidemiológica Francielli Daiane 
Mattos e a coordenadora da Atenção Básica Priscila, têm 
acesso restrito aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência do Município. 
Não havia relato oficial de fura-fila no município. 

93. 21/07 Secretaria da Saúde 
de Cafelândia 
 
Enfermeira-chefe do 
setor de 
epidemiologia Camila 
Hubl Zanatta 
 

A entregas das vacinas por parte da Regional ao município 
ocorreu de forma tranquila. A retirada dos imunizantes é 
de reponsabilidade do motorista servidor da secretária de 
saúde. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. Os imunizantes estão 
armazenados no Posto Central da cidade 
A cidade possui três vacinadores. 
Nenhuma denúncia de fura-fila havia sido registrada nos 
canais oficiais do município. 
 

94. 21/07 Secretaria da Saúde 
de Nova Aurora 
 
Secretário Junior 
Antunes de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de 
Saúde forma organizada, mas estava encontrando 
dificuldade de receber mais doses para avançar na 
vacinação  
Os imunizantes estão armazenados na UBS Central sala de 
frios, sob responsabilidade da coordenadora da 
imunização Vanda. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência, com as devidas atualizações.  
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Segundo o secretário houve uma denúncia de fura-fila que 
foi encaminhada para o MP. 

95. 21/07 Secretaria de Saúde 
de Corbélia 
 
Secretário Felipe 
Augusto Rizzo 

O município recebeu os imunizantes da 10ª Regional de 
Saúde, com organização. A profissional responsável pelo 
manuseio das doses é da enfermeira chefe Denise Bedani 
e técnica de enfermagem Gisele de enfermagem Gisele 
tem acesso aos imunizantes. As vacinas ficam 
armazenadas na rede de frios no Posto Central do 
município.  
O Plano Municipal de Imunização estava lançado no Portal 
da Transparência.  
Até a data da visita o município não tinha recebido 
denúncias de fura-fila. 

96. 21/07 Secretaria de Saúde 
de Formosa do Oeste  
 
Enfermeira-chefe da 
Vigilância 
Epidemiológica 
Andressa F. da Costa 
Lima. 

Os lotes dos imunizantes foram distribuídos de forma 
organizada e ficam centralizados na Clínica da Mulher 
onde se localiza a Vigilância em Saúde. 
A retirada dos imunizantes foi realizada pelo motorista 
chefe da secretaria de Saúde e somente dois servidores da 
equipe são credenciados e têm acesso direto aos frascos.  
O município estava encontrando dificuldades de avançar 
na faixa etária de vacinação. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no 
Portal da Transparência.  
O município conta com três vacinadores, com relatos de 
grande formação de filas para receber a imunização. 
Oficialmente, não houve denúncia de fura-fila no 
município. 

97. 21/07 Secretaria de Saúde 
de Iracema do Oeste  
 
Secretário Leônidas 
Neuber Rodrigues 
Neto  

Segundo o secretário, as doses foram distribuídas de 
forma organizada e satisfatória por parte da 10ª Regional 
de Saúde. As vacinas estão armazenadas no Posto Central 
da Saúde, na sala de frios, e apenas a enfermeira chefe 
Elisangela Padovan têm acesso aos imunizantes 
armazenados. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 
A cidade possui dois vacinadores.  
Oficialmente, não houve denúncia formal de fura-filas. 
 

98. 21/07 Secretaria Municipal 
de Saúde de Jesuítas 
 
Secretário Michel 
Bertaiolli Primo 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 10ª Regional de 
Saúde de Cascavel ocorreu de forma organizada e 
tranquila, facilitando assim o processo de imunização. A 
enfermeira Jaqueline de Souza responsável técnica da 
imunização tem acesso às doses. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência municipal com as devidas 
atualizações dos novos grupos prioritários.  
Até a data da visita, a secretaria não recebeu denúncia 
fura-fila. 
 

99. 02/08 Secretaria de Saúde 
de Perobal 
 

A cidade não teve nenhum problema na logística de 
entrega das vacinas proveniente das Regional de Saúde de 
Umuarama, sendo que os lotes foram entregues 
diretamente a Diretora de Imunização ,a enfermeira 
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Secretário André 
Antônio dos Santos. 
 

Kassia r. da Silva. Os imunizantes ficam armazenados no 
Centro de Saúde de Perobal. 
O Plano Municipal de Vacinação tinha sido publicado no 
Portal de Transparência do município 
A cidade conta atualmente com 05 vacinadores. 
Oficialmente, o município não havia recebido denúncia de 
fura-fila. 

100. 02/08 Secretaria de Saúde 
de Cruzeiro do Sul  
 
Secretária Cleicy 
Ferreira de Souza 
Sodré. 

A prefeitura não teve nenhum problema nas retiradas dos 
imunizantes, junto à Regional de Saúde, nem quanto à 
logística de estoque e à segurança dos frascos. 
As vacinas são armazenadas na própria estrutura na UBS 
Central sob responsabilidade da chefe da Imunização 
Elisangela Aparecida Cosme. 
O plano municipal de vacinação estava disponível no 
portal da transparência do município.  
A secretária conta atualmente com 10 vacinadores. 
Não havia denúncia oficial de fura-fila nos canais de 
ouvidoria do Município. 

101. 02/08 Secretaria de Saúde 
de Mariluz 
 
Secretária Camila 
Rodrigues dos Santos. 

A cidade recebeu de forma organizada os lotes dos 
imunizantes contra o covid-19. 
Os imunizantes estão centralizados na sede da Secretara 
de Saúde, e Camila mais duas servidoras servidores são 
credenciadas e têm acesso direto aos imunizantes.  
Até a data deste relatório, o município já havia publicado 
no portal da transparência informações sobre o Plano 
Municipal de Imunização.  
A cidade conta atualmente com dois vacinadores. 
Oficialmente não houve denúncia de fura-filas nos canais 
no município. 

102. 02/08 Secretária de Saúde 
de Umuarama 
 
Secretária Vania 
Miliko M. da Silva 

As doses foram entregues de forma organizada e 
satisfatória, por parte da 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama. As vacinas estão armazenadas no Centro de 
Saude Emanuel Góes e apenas 3 servidores tem acesso 
aos imunizantes.  
O plano municipal de imunização até a aquela data estava 
publicado no Portal da Transparência do Município. 
A cidade possui cinco vacinadores. 
Não havia denúncia formal de fura-filas pelos canais 
oficiais do município.  

103. 02/08 Secretaria Municipal 
de Saúde de Iporã  
 
Coordenadora da 
Atenção Primária, 
Francine Gonçalves 
Andreoni. 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de 
Suade para o município aconteceu de forma organizada e 
tranquila, o que facilitou o fluxo dos medicamentos. Os 
imunizantes estão armazenados no Centro de 
Epidemiologia, onde três servidoras têm acesso restrito às 
vacinas.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal de Transparência. 
A cidade possui 8 vacinadores. 
A secretaria não recebeu denúncia oficial de fura-fila em 
seus canais de ouvidoria. 
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104. 03/08 Secretaria da Saúde 
de Alto Piquiri  
 
Diretor de 
Epidemiologia Fabio 
R. de Oliveira 

O município recebeu os imunizantes da 12º Regional de 
Saúde de forma organizada e com fluxograma adequado 
ao processo de imunização da população em geral. 
O Plano Municipal de vacinação foi publicado no portal da 
transparência. 
Os imunizantes estão armazenados no Centro de Saúde 
Walter L. dos Santos, e duas pessoas têm acesso à vacina, 
o enfermeiro Fabio mais a técnica de enfermagem Janete.  
Não havia denúncia de fura-fila realizada oficialmente na 
ouvidoria do município.  

105. 03/08 Secretaria da Saúde 
de Brasilândia do Sul  
 
Secretária Aletheia 
Patrícia Busch 

O processo de logística da 12ª Regional de Saúde para o 
município ocorreu de forma ágil e rápida. 
A enfermeira-chefe Daniela Saraiva faz a retiradas dos 
lotes na Regional de Saúde e os armazena na Clínica da 
Mulher onde fica a sala de vacinas. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
da Transparência e nos canais oficiais do município. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais oficiais e 
ouvidoria do município. 

106. 03/08 Secretaria de Saúde 
de Esperança Nova 
 
Responsável pela 
Vigilância em Saúde 
Amanda Carla de 
Souza Silva 

O município recebeu os imunizantes da 12ª Regional de 
Saúde, com organização. 
A profissional responsável pela retirada das doses, Ana 
Claudia Batista Carvalho, e mais uma servidora têm acesso 
restrito às vacinas, armazenadas na Unidade de Saúde. 
O Plano Municipal de Imunização não estava lançado no 
Portal da Transparência.  
Não haviua relato de fura-fila no município.  

107. 03/08 Secretaria de Saúde 
de Pérola 
 
Secretária Rosangela 
Guandalin 
 

A entrega das vacinas por parte da Regional ocorreu de 
forma tranquila.  
Os imunizantes estão armazenados numa na clínica 
especializada da cidade, na rede de frios. O 
credenciamento fica restrito à equipe epidemiológica, 
formada pelo enfermeiro-chefe Lucas Stil e os técnicos em 
enfermagem Paulo e Camila. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
A secretaria conta com 9 vacinadores. 
Oficialmente não há relato oficial de fura-fila. 

108. 03/08 Secretaria de Saúde 
de Xambre 
 
Secretário Hélio P. de 
Oliveira 

O município faz parte da 12ª Regional de Saúde e os lotes 
dos imunizantes foram entregues de forma organizada e 
dentro fluxograma planejado pela Regional.  
O município possui o Posto Central de atendimento, onde 
estão sendo armazenadas as vacinas. Um grupo de 
servidores da equipe de imunização é responsável pelo 
fracionamento das doses, tendo como coordenadora a 
enfermeira Fernanda Pereira Custódio. 
O Plano Municipal de Imunização está publicado no Portal 
de Transparência do Município 
A cidade possui 8 vacinadores. 
Não há relato de fura-fila no município.  

109. 04/08 Secretaria de Saúde 
de Ivaté  
 

As doses foram distribuídas de forma organizada e 
satisfatória por parte da 12ª Regional de Saúde. As vacinas 
estão armazenadas na Clínica da Mulher e a enfermeira-
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Secretário de Saúde, 
Marcos Larussa Gil 
 

chefe Andreia Carmelo e a técnica de enfermagem Vânia 
têm acesso aos imunizantes. 
O Plano Municipal de Imunização já estava publicado no 
Portal da Transparência do Município. 

110. 04/08 Secretaria da Saúde 
de Icaraíma 
 
Coordenadora de 
Atenção Primária à 
Saúde Rosangela 
Maria Strazza 
 

O município recebeu os imunizantes da 12ª Regional de 
Saúde de forma organizada e com fluxo que facilitava o 
processo de imunização da população em geral. 
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência. 
Os imunizantes estão armazenados na UBS de Icaraíma 
Rosangela relatou dificuldades que o município estava 
enfrentando em avançar na vacinação nas faixas etárias 
comparado aos outros municípios vizinhos. 
A Secretaria havia recebido cinco denúncias de fura-fila, 
que estavam sendo averiguadas. 

111. 04/08 Secretaria de Saúde 
de Alto Paraíso  
 
Secretário Rodrigo 
Wesley. 
 

Segundo ela, a entregas das vacinas por parte da 12ª 
Regional ao município ocorreu de forma tranquila. A 
retirada dos imunizantes é de reponsabilidade da 
enfermaria-chefe Florinda Maria e de Rosa Rodrigues 
Vieira. 
Os imunizantes ficaram armazenados no Centro de Saúde 
do município. 
O município publicou em seu Portal da Transparência o 
Plano Municipal de Imunização. 
A cidade possui dois vacinadores. 
Não houve denúncia fura fila quem vieram pelos canais 
oficiais do município. 

112. 04/08 Secretaria de Saúde 
de Douradina  
 
Secretário Evair dos 
Santos Garcia 
 

A entrega dos imunizantes por parte da 12ª Regional de 
Saúde aconteceu de forma organizada e tranquila, 
facilitando o processo de imunização.  
O Plano Municipal de Imunização estava publicado no 
Portal da Transparência municipal.  
Os imunizantes estão armazenados na Unidade de Saúde 
L. Corsini, sendo que a técnica de enfermagem Sandra 
Vasconcelos e mais três servidores têm acesso restrito as 
doses vacinais. 
Não havia denúncia de fura-fila nos canais do município. 
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