
1-Ata  da  reunião  ordinária  nº  252,  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Arapongas,

realizado em 03(três) de maio de dois mil e dezessete(2017), com inicio as 20h:05min, no

auditório da sede da Prefeitura, sito  à  rua Garças nº 750, centro.  A reunião segue a

seguinte ordem do dia: aprovação da ata nº 251, aprovada por unanimidade, o Presidente

menciona os informes, a pedido do Conselheiro Toninho, sobre a prestação de contas da

Santa Casa, em seguida o Conselheiro Toninho, tem a palavra, ele cumprimenta a todos,

diz que esteve na reunião do começo do ano no gabinete do Prefeito, e o mesmo falou

que  a  Santa  Casa,  não  fazia  prestação  de  contas,  que  a  

Santa Casa, atende a rede mãe paranaense, na reunião do Conselho de nº 251, também

houve questionamento sobre a prestação de contas, informa também que esteve na 16º

Regional, na reunião do APSUS, que obteve relatório, informando que a Santa Casa, fez

prestação de contas, e que todo ano devolve dinheiro a prefeitura, e mostrou dados da

prestação de contas da mesma, que ela prestou contas no Tribunal de Contas, e está

tudo correto, a Conselheira Malu, pede para ver o documento, informa que consta que a

Santa Casa, devolveu R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais) à prefeitura, e diz que

deve haver algum equívoco, que agora tem mais um motivo, tanto para comissão de

fiscalização,  quanto  a  comissão  financeira,  para  avaliar,  porque  foi  dito  em todas  as

reuniões com a Santa Casa que os médicos estavam com salários atrasados, inclusive o

prefeito até colocou que alguns médicos tinham ido reclamar com ele, e diz, como pode

devolver o dinheiro e não pagar as contas. Irmã Antônia, informa que os médicos eram da

UTI e pronto socorro, Conselheiro Toninho e Irmã Antônia, fala que esse dinheiro e para

pagar  obstetra  e  pediatra.  O Conselheiro  Sonera  diz  que,  se  era  verba  do  governo,

porque foi reclamar com o Prefeito. O Presidente do Conselho, diz que as comissões de

finanças e fiscalização devem ir fiscalizar, que as mesmas tem total liberdade de fiscalizar

e trazer os fatos apurados. A Conselheira Malu, fala que achou interessante a discussão

sobre a Santa Casa, e faz uma média de 100(cem) nascidos mês, diz que e uma baita

dinheiro  recebido  pela  Santa  Casa,  Irmã  Antônia,  diz  que  a  saúde  gasta  muito.

Conselheira  Malu,  diz  que  fazendo  a  média  cada  gestante  gasta  em  torno  de  R$

20.000,00(vinte mil reais) de mês a mês, Conselheira Irma Antônia, fala que não e bem

assim, que tem que pagar pessoal, Conselheira Malu, diz que tem que dar uma olhada,

Conselheira  Madalena,  faz  uma  pergunta,  se  na  prestação  de  contas,  as  Irmãs

participam, Conselheira Irmã Antônia, informa que na prestação de contas, quem participa

e a provedoria e o administrativo, que são composto por 20 (vinte) membros, Conselheira

Malu, questiona se os 20(vinte) membros são médicos, a Conselheira Irmã Antônia, fala

que são pessoas leigas da sociedade. Conselheira Malu, pede se e possível pegar esses



nomes.  Conselheira  Irmã Antônia,  diz  que tem que ir  na  Santa  Casa.  A Conselheira

Madalena, diz que pensava que pelo menos uma Irmã participava também como membro

da comissão, que a Santa Casa era administrada pelas irmãs, Irmã Antônia, diz que no

inicio as Santas Casa, era dirigida por religiosos e religiosas, informa que hoje não e mais

assim. 1º item da pauta: questionamento do Conselheiro Toninho, sobre a reativação do

laboratório municipal, e pede para registrar em ata, porque a Secretaria de Saúde, não

esta  presenta  na  reunião,  Conselheiro  Toninho,  diz  que  foi  construído  o  Laboratório

Municipal,  que  era  para  funcionar  24  horas,  e  que  hoje  tem  vários  laboratórios

credenciados e que não se sabe quais são e quanto esta custando esses exames, diz

que na outra gestão, sabia quanto era cada exame. Conselheiro Toninho, questiona sobre

o Raio X do UPA, a enfermeira Geanne,  informa como funciona o Raio X, e  que os

exames  não  são  impressos,  em seguida  Marisa,  informa  sobre  o  laboratório,  que  a

Secretaria  de  Saúde,  estava  buscando  informações  de  quantos  exames  e  quais  os

exames, que estavam sendo solicitados, que já foi realizado um pré-levantamento, que

está  em  tramite  o  processo  de  licitação  para  a  compra  dos  equipamentos,  que  os

aparelhos que eram para serem comprados foram alteradas as especificações que agora

serão  adquiridos  equipamentos  modernos  não  serão  mais  semi-automaticos,  mas

automáticos.  Que a verba para compra do equipamento era de R$ 130.000,00 (cento e

trinta  mil  reais),   agora  o valor  esta  bem abaixo da verba recebida,  que a  prefeitura

custeará a diferença, os conselheiros aprovaram por unanimidade. O Conselheiro Sonera,

pede se o equipamento que estava no laboratório como era? Marisa informa que era em

comodato, que nessa época, já existia essa verba para a compra dos equipamentos. Que

a Secretaria Márcia, quando ficou sabendo dessa verba, quis sentir a necessidade da

população, se atenderia somente o UPA ou população, por isso esse estudo, informa que

a  Secretaria  Márcia  nunca  teve  intenção  de  fechar  o  laboratório.  Conselheira  Malu,

questiona sobre os exames do Raio X, Marisa, disse que já está sendo realizado, e que

trará maiores informações a Conselheira. A Conselheira Lúcia, disse que fez exame de

Raio X, na Honpar, em seguida Conselheira Malu, diz que tem que chamar a Drª Leda

promotora,  para  participar  das  reuniões,  o  conselheiro  Toninho,  informa  que  foi  no

laboratório Viver para fazer exames, que a atendente do laboratório, fez perguntas na

frente  de todos que o deixou chateado.  Conselheira  Malu,  diz  que acha interessante

gravar a reunião, diz que a discrição com o próximo e importante, que devemos ter o

cuidado com o próximo. Conselheira Madalena, informa que na unidade do Bandeirantes,

tinha 04 (quatro) pessoas, fazendo teste rápido, chegou uma pessoa para fazer curativo,

estava  mancando,  os  funcionários,  olharam  para  ele  e  mandaram  voltar  outra  hora,



porque não tinha ninguém para fazer o curativo, que uma funcionaria ficou escrevendo e

o rapaz foi embora. Conselheira Lúcia, diz que faz dez dias que está andando com o

marido e foi no UPA, que lá esta andando de vento em popa, o atendimento está ótimo,

que não tem mais reclamações,  que inclusive tem vindo na Secretaria  de Saúde, no

laboratório, que as coisas evoluirão muito, que ela como conselheira, anda vistoriando,

que está tudo caminhando bem, Marisa informa que a Secretaria conversou com todas as

enfermeiras. Conselheiro Paulo, diz que uma associada da associação dos deficientes, foi

no UPA, e que não deixaram a mãe dela entrar, que ela era deficiente e tinha direito de ter

um acompanhante, esse desabafo e só para registro. Conselheira Malu, diz que o UPA

esta de parabéns. Conselheiro Toninho, pede relação dos laboratórios credenciados e

exames  que  os  mesmos  estão  realizando.  2º  item  da  pauta: explanação  das

conselheiras sobre a pré-conferencia, que aconteceu na cidade de Londrina Conselheira

Lúcia-, Raquel e Geanne, foram convidadas a falar o que acharam. Conselheira Lúcia, diz

que foi importante, que teve algo que não foi do seu agrado, e manifestou o seu repudio,

diz que faz 18(dezoito) anos que participa de reuniões e congressos, que as vagas tem

que ser disputadas decentemente. Que quem disputa a vaga tem que ser com humildade.

A Conselheira Malu, questiona quantas vagas o Conselho de Arapongas garantiu,  ela

informa que foi três vagas, que ela e Geanne conseguiram a vaga pra ir para Curitiba. A

Conselheira Geanne, fala que pleitearam vagas para ir  para Curitiba para conferência

Estadual da Saúde da Mulher, representando o Conselho Municipal de Saúde, que houve

uma outra vaga de uma convidada do Conselho. Em seguida Mãe Joilda, se apresentou e

pede para assinar a ata  e fala do seu sacerdócio, que deve ser respeitado. O presidente

diz que mãe Joilda, deve voltar ao assunto da pauta, sobre a vaga na pré-conferência.

Mãe Joilda, diz que a vaga era livre que ela entrou com vaga de remanescente, que  tem

duas entidades, que promove a saúde, que ela defende Arapongas.  3º item da pauta:

Presidente, informa sobre a verba que o conselho tem, que foi votado na última reunião

para a compra de um notebook, que a empresa mister micro, ganhou no valor de R$

2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), que o mesmo deixará com a

secretaria-executiva. O Conselheiro Toninho, manda trocar o adesivo do carro. Presidente

Serginho, parabeniza o Conselheiro Toninho, pela época que estava como presidente do

Conselho,  Conselheira Malu, diz para enviar as atas por e-mail  para os conselheiros.

Presidente do Conselho, fez um desabafo, que está sentindo vigiado, toda vez que vai à

Secretaria  de  Saúde,  alguém liga  cobrando  ele,  que  gostaria  que  as  pautas  para  a

reunião fossem realizadas na Sala do Conselho, para não ter mais problemas, que há

25(vinte e cinco) anos trabalha na vida publica, que ninguém vai achar nada contra ele. 4º



item da pauta: sobre recurso de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para

Secretaria  de  Saúde,  de  emenda  parlamentar  para  aquisição  de  duas  ambulâncias.

Marisa informa que o dinheiro entrou na conta final do mês de abril, será a compra de

duas  ambulâncias  grandes,  Presidente  pede  a  aprovação  da  emenda,  aprovado  por

unanimidade. 5º item da pauta:  curso de conselheiros, que depois do prefeito o mais

importante são os conselheiros do conselho de saúde municipal,  que os conselheiros

deveriam fazer curso para aperfeiçoamento.  6º item da pauta: informes;  Conselheira

Malu, fala em relação UPA, que esteve em janeiro com o marido e foi muito bem atendida,

que nunca tinha estado lá, e que um amigo e cliente também, foi na casa dela, o mesmo

mora no Rio de Janeiro, quando chegou em Arapongas, estava com febre, ela então falou

pra ele ir no UPA, que fez RAIO X, e estava com inicio de pneumonia, outro dia foi de

novo no UPA, e viu uma cena de uma pessoa maltratando uma funcionaria na UPA, que

ela  não tinha surto  psiquiátrico  e  parabeniza  o  UPA pelo  atendimento.  A conselheira

Adelaide faz uma sugestão, e diz que Conselho nenhum, entrega copia de ata, pauta, que

não tem necessidade. Tem que entregar cronograma, e a pauta do dia, e assinar o livro

de presença, que no dia da reunião faz a leitura da ata e pergunta se alguém tem alguma

coisa em seguida aprova a ata. Ficou aprovado a ideia da Conselheira Adelaide de não

entregar a ata. Conselheira Alzira, diz que as comissões tem que funcionar. O Presidente

do conselho diz  que não precisa dele para as comissões.  Ele informa novamente os

membros  das  comissões:  comissão  técnica  de  fiscalização:  Lúcia,  Marcos,

Antonio(Sonera),  Raquel,  Maria  Lurdes,  Irmã  Antônia  e  suplente  Alzira  e  Vanderlei.

Comissão de finanças composta por: Paulo, Marcos, Alzira, Marisa, Geana, Irmã Antônia,

Comissão de Ética, Adelaide, Paulo, Vanderlei, Irmã Antonia, Zanata e Marcia Secretaria.

O Presidente agradece a todos pela presença, encerra as 22h:07min, eu Marisa Apdª

Mendes Ferreira, secretaria-executiva, lavrei a presente ata, que será transcrita no livro, e

depois lida será assinada por mim e demais membros deste conselho.


