
Ata da Reunião Ordinária nº 232 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada  no dia  seis  (06)  de  maio  de  dois  mil  e  quinze  (2015),  com inicio às
20h00min,  no Centro  de Especialidades  Médicas  Jaime de  Lima,  na Rua Juriti
1.177.  A reunião  segue  a  seguinte  ordem  do  dia:  Aprovação da  Ata  nº  231
(Ordinária); Secretaria Municipal de Saúde; Conferência Municipal de Saúde;
Informes. O Presidente do conselho Sr. Antônio Martins cumprimenta a todos e em
seguida passa para o 1º item da pauta: Aprovação da Ata nº 231.  O Presidente Sr.
Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser feita, não havendo ressalvas a ata é
aprovada por unanimidade.  2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde.  O
Presidente Sr. Antônio apresenta o novo Secretário de Saúde Sr. Antônio Garcez
Novaes (Neto), Sr. Neto fala que está a frente desta Secretaria desde segunda-feira
e que trabalhar com saúde é sempre um desafio. A Sra. Alzira Paulino questiona
sobre o projeto aprovado em 2013, Internação Domiciliar, Sr. Neto fala que sabe da
existência do mesmo e que no momento não há verba para implementá-lo, porém
vão tentar implementar. Sr. Neto fala que finalmente o RX saiu e que estão abrindo
chamamento  público  para  empresa,  que  ganhou  a  licitação,  instalá-lo.  O
conselheiro Sr.  Eucir  Antônio Zanatta  parabeniza pelo RX que será  instalado e
reintera  que  inicialmente  foi  contra  o  aumento  de  3  (três)  vezes  o  valor  de
referência do SUS para radiologia, e diz que o antigo Secretário Sr. Alcides falou
em certa reunião que seriam instalados 2 (dois) equipamentos para o laboratório,
mas que somente 1 (um) foi adquirido e será instalado em emergência, Sr. Zanatta
fala também que não deve ultrapassar de 50 (cinquenta) Raio X por dia na UPA e
que deveriam estudar horários para encaixar exames eletivos, Sr. Neto fala que a
intenção é de instalar um laboratório ao lado da UPA e que inclusive terão que
negociar  com os  prestadores  e  o  CISVIR,  pois  foi  não  foi  bem negociado  os
serviços  com os  prestadores,  diz  também que  a  intenção  é  montar  o  Setor  de
Auditoria no município. Sra. Maristela fala que deverá existir uma fila única e que
isso sempre foi discutido. Sr. Zanatta fala que 3 (três) ofícios foram encaminhados
a 16ªRS mas que não houve resposta. Sr. Neto convida a todos para inauguração do
Posto Araucária no dia 23 de maio, diz também que o carro fumacê está passando
em toda cidade devido ao alto índice de casos de dengue e que amanhã chegará
mais 1 (um) carro para ajudar, pede que aos conselheiros orientem a população, e
que o veneno não seria o mais adequado, mas infelizmente estão tendo que utilizar,
fala também que a causa da morte do irmão do Sr. Alcides não foi dengue e sim
febre amarela, já sendo constatado, mas que ele adquiriu no estado do Mata Grosso
onde esteve em viagem, fala que continua sendo Presidente do Conselho Estadual
de Saúde, fala que recebeu a visita do prefeito em sua sala e que o mesmo liberou
verbas para a construção do PAI (Pronto Atendimento Infantil), anexo ao UPA. O
Presidente Sr. Antônio passa a palavra a Sra. Graziela da Vigilância Epidemiológica
que veio falar  de  vacina.  Sra.  Graziela  fala  que teve início nesta  segunda-feira
04/05 e que irá até o dia 22/05 as vacinas para GRIPE A, e que a prioridade são as
gestantes, idosos, crianças, puérperas, profissionais de saúde, delegacia e conclui
que a procura está sendo grande. Sra. Maristela pede a palavra e fala que em março
iniciaram  um  projeto  de  educação  continuada,  fala  que  em  maio  receberam
profissionais da 16ª RS dando palestras aos idosos, em abril receberam o apoio de
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fisioterapeutas e profissionais do esporte e que agora em maio faram para gestantes
e que enviarão convite a todos os conselheiros para divulgarem.  3º item da pauta:
Conferência Municipal de Saúde. O Presidente Sr. Antônio fala que a Sra. Alzira
Paulino  veio  ajudar  no  Conselho  para  iniciar  os  preparativos  para  Conferência
Municipal,  Sr.  Neto  fala  que  tentarão  realizar  4  (quatro)  Pré  Conferência.  O
Presidente  Sr.  Antônio fala  que a  Conferência  será  realizada no salão da Igreja
Matriz  nos  dias  10  e  11  de  julho.  A conselheira  Sra.  Adelaide  que  conforme
experiência de outras Conferência a Pré Conferência nunca deu certo e que não há
participação da comunidade. O presidente Sr. Antônio e o conselheiro Sr. Zanatta
colocam em votação e fica aprovado a realização das Pré Conferências, Sr. Zanatta
fala  também  que  deverá  existir  uma  Comissão  de  organização  e  verificar
Regimento  Interno,  dos  conselheiros  presentes  se  prontificaram  em  ajudar  e
participar Sra. Adelaide, Alzira Paulino, Maria Lúcia, Alzira Maria e os Sr. Zanatta
e o Presidente, incluindo a Secretária Executiva.  4º item da pauta: Informes.   O
presidente Sr. Antônio faz um convite aos conselheiros sobre 0 4º Ciclo de Debates
de Saúde do Trabalhador que será realizado na 16ª RS dia 15 (quinze) desse mês
das 08hs às 17hs. O Sr. Geraldo de Freitas se apresenta ao conselho e fala que
trouxe alguns documentos para conhecimento do mesmo, Sr. Zanatta faz a leitura
de um Ofício que o mesmo entregou e de uma Ata de uma reunião que teria sido
realizada,  e  informa ao  Sr.  Geraldo que o que ele  trouxe a  este  Conselho será
analisado. Na sequência por não existirem outros assuntos para tratar, o Presidente
agradece a presença de todos e encerra a reunião às 21h41min horas. Eu, Srª Maria
de Lourdes Azevedo Campos 1ª Secretária, lavrei a presente Ata que será transcrita
para o livro pela Secretária Executiva deste Srª Rossana Pitol Pelegrini e depois de
lida será assinada por mim e demais membros deste Conselho.
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