
Ata  de  nº  202  da  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Arapongas, realizada no dia Vinte e Nove de Outubro do ano de Dois Mil e Doze,
com inicio as 20 horas, no Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima, rua
Juriti  1177. A reunião  segue  a  seguinte  ordem do dia: Informes  da Secretaria
Municipal de Saúde ( Dra. Juliana Canassa ). O Presidente Sr. Antonio Martins,
agradece a presença de todos e diz que está muito feliz por ver que quase todos os
Conselheiros  compareceram,  explica  que  esta  reunião  precisou  ser  marcada  em
caracter de urgência porque aconteceram muitas mudanças na Saúde Municipal nos
ultimos dias, e muitas pessoas ligam cobrando o Conselho e o municipio a esse
respeito, então ele pediu para a Dra.  Juliana Canassa, vir aqui hoje falar com o
Conselho e esclarecer as coisas. Em seguida, o Presidente passa a palavra para a
Dra. Juliana Secretária de Saúde do Municipio, pede a todos que prestem bastante
atenção no que ela vai dizer, e para deixarem os questionamentos para depois que
ela terminar. A Dra. Juliana, agradece a todos que compareceram aqui hoje, diz que
desde que assumiu a Secretaria de Saúde, vem passando por muitas dificuldades e
que algumas vezes foi muito criticada por suas atitudes. Diz também que este é um
ano muito dificil para um Secretária trabalhar, por ser ano eleitoral. Diz que durante
a campanha eleitoral muita coisa aconteceu, mais ela conseguiu manter seu ritimo
de trabalho, fazendo sempre o que julgava correto, agora o periodo eleitoral acabou,
mais o sufoco ainda não. Ela diz que o Antonio Garcez Neto, que está aqui presente
e, já trabalhou em ano de eleição, sabe do que ela está falando. Comenta que todas
as vezes que teve ou ainda tem duvidas, do que é certo ou não fazer no municipio,
buscou o apoio do Ministerio Publico, onde sempre foi bem recebida. Explica que
trabalhou muito  tempo com o Dr.  Vidotto,  o  ultimo Secretario de  Saúde,  como
Diretora  da  Saúde,  com isso  pode  ajudar  muita  gente,  tem muito  amor  no  seu
trabalho, e tudo o que faz procura fazer de consciência tranquila. Comenta que por
serem os  ultimos  meses  desta  Gestão,  ela  teve  que  tomar  algumas  atitudes  na
Secretaria de Saúde, das mais simples como dar férias a funcionario com férias
vencidas, como também das mais difíceis, como diminuir os médicos dos plantões
18 horas. Explica que cortou o plantão das unidades 18 horas, mais não fechou as
unidades.  Nas unidades têm um carro a disposição, para trazer os pacientes que
necessitam de transporte até o 24 horas, os pacientes recebem vacinas, inalação e
outros  serviços,  a  população  não  está  desassistida,  comenta  ela.  A Dra.  Juliana
comenta,  que  percebeu  a  tempos  atras,  que  os  atendimentos  dos  18  horas,  são
demandas que deveriam ser resolvidas nas unidades básicas de saúde (UBS), mais a
população insiste em ir ao 18 horas. Ela Explica aos conselheiros que no 24 horas,
para onde a população está sendo encaminhada, tem 04 médicos de plantão, isso
facilita e agiliza o atendimento. Ela diz que entende que não será fácil manter este
ritmo, mais teve que fazer ajustes orçamentarios, porque a atual administração não
pode deixar dívidas para a próxima. Diz que tem feito de tudo para que a população
seja  bem  atendida,  comenta  que  já  chegou  a  descontar  dos  médicos  e  de
funcionarios, os dias que eles faltam no trabalho, com isso, foi recebendo criticas,
calunias e perseguições ao longo destes meses que está a frente da Secretária de
Saúde, chegaram a comentar que ela iria prejudicar a atual administração por causa
de suas atitudes, mesmo com momentos complicados ela manteve a sua opinião. A
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Dra.  Juliana,  comenta que tem problemas graves acontecendo e,  que na semana
passada os médicos do plantão do 24 horas, iam parar de atender devido a falta de
recursos, mais ela pegou o telefone e junto com sua equipe, ligou para cada um dos
médicos, pedindo para eles ficarem, prometeu a eles que iria resolver o problema,
eles aceitaram, e estão trabalhando. Ela diz que conversou com o Prefeito e, ele
mandou para a Camara uma Suplementação Orçamentária, para ser votada,  para
pagar  os   médicos  dos  plantões.  Esta  suplementação  Orçamentaria  está  sendo
votada agora a noite. A Dra. Juliana, diz que o municipio não pode contratar mais
médicos, porque só pode fazer coisas que estão dentro do orçamento. Para contratar,
temos que ter planejamento, e os médicos  do plantão 24 horas, nunca estiveram no
orçamento, porque desde quando existe o 24 horas, eles são contratados por RPA,
não são concursados,  e não são registrados em carteira,  portanto não tem como
coloca-los no orçamento anual do municipio. Ela diz que entende a preocupação do
Conselho e as cobranças que  ele  faz, porque seu papel é fiscalizar. Diz que hoje de
manhã, teve que tomar uma decisão muito importante na Secretaria, precisou trocar
um funcionario de lugar, mais não chegou a exonerar, então o Prefeito não aceitou a
decisão dela. Depois de muita conversa ele acabou concordando com a decisão dela,
mais mesmo assim ela decidiu pedir a sua exoneração. A Dra. Juliana, comentou
que o Prefeito ainda não aceitou sua exoneração, mais ela está decidida a ficar até o
dia 31 deste mês. Ao final de sua explicação, os conselheiros começam a fazer os
questionamentos. O Conselheiro Salvador, diz que tem certeza que o Prefeito não
irá aceitar o afastamento da Dra. Juliana. A Dra. Juliana diz que mesmo com todos
os problema que está passando gostaria de ficar, mais diz que a pior parte é tomar
uma decisão e ter que voltar atras, porque não tem autonomia para resolver. Ela diz
que o Dr. Vidotto, saiu da secretaria pelo mesmo motivo, falta de autonomia. O
Conselheiro Antonio Alves (Tota), pergunta para ela se acaso ela não sair dia 31
deste, qual o prazo maximo que ela pode ficar, se fica até 31/12/12. A Dra. Juliana
responde que, se ela ficar até o final da administração, deve sair mais ou menos até
15/12. Ela diz que não tem medo de ficar até o mês de dezembro, mesmo que tenha
que responder por esta  Gestão,  porque não fez nada sem antes ir  no Ministerio
Publico se informar para não fazer nada ilegal. A Conselheira Adelaide comenta que
já ouviu falar muito mal da atual administração, mais da Dra. Juliana nunca ouviu
nada.  A Conselheira  Maria  de  Lourdes  (Malu),  diz  que  sempre  comentou  nas
reuniões do conselho,  que o grande problema da saúde municipal  era a falta de
profissionalismo de alguns funcionarios, diz que quer que conste em ata a fala da
Dra.  Juliana  quando  ela  disse  que  chegou  a  descontar  do  salário  de  alguns
funcionarios os dias que eles faltaram ao trabalho. Malu, diz que achou a atitude
louvável, e deve ser seguida pela próxima administração, ao final ela pede para que
a  Dra.  Juliana  fique  até  o  fim  do  mandato.  A Dra.  Juliana  diz  que  durante  a
campanha  eleitoral,  falou  com o Dr.  Tiago,  Promotor  de  Justiça  sobre  algumas
coisas  que  estavam  acontecendo,  coisas  que  envolvem  funcionarios  e
favorecimento a candidatos, coisas do tipo falsificação de carimbos e tudo mais, diz
que tentou se prevenir de todos os lados para não ser envolvida em irregularidades,
teve medo de lá na frente responder por coisas das quais não participou, comenta
que recebeu todo o apoio do Ministerio Publico nas atitudes que tomou. A Dra.
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Juliana comenta que por causa destas atitudes, no dia em que a RPC TV, afiliada a
REDE GLOBO, mostrou a  entrevista  que  ela  deu sobre  o corte  de médicos no
plantão 18 horas, ela já havia dado a mesma entrevista para um programa de TV
local, mais o programa local não exibiu na data certa, só depois de vários dias e
ainda alegou que ela havia se negado a dar entrevista pra eles, disseram que ela fez
questão de dar entrevista ao canal de fora primeiro. O Conselheiro Salvador, diz que
as  atitudes  que  a  Dra.  Juliana  vem  tomando  deveriam  ser  seguidas  por  todo
trabalhador  que faz o que gosta e é honesto no trabalho, diz ainda que o Prefeito
deveria  reconhecer  nela  uma lider  em quem ele  deve confiar,  pede  para a  Dra.
Juliana repensar o assunto, porque sabe que ela gosta do que faz, diz que ela deve
pedir para Deus a iluminar nesta decisão. A Conselheira Alzira Maria, comenta com
a Dra. Juliana que agora falta pouco para terminar o ano, convém ela ficar, diz que o
Conselho precisa dela. A Conselheira Maria Adelaide, pede para fazermos votação
para ver se a maioria quer que a Dra. Juliana fique. Todos os Conselheiros levantam
a mão,  pedindo  para  ela  ficar.  O  Presidente  Antonio  Martins,  comenta  com as
Secretárias, Geane e Vera Alice que quer esta ata pronta amanhã, para levar até o
Prefeito  em  nome  do  Conselho,  pedindo  pra  que  ele  não  aceite  o  pedido  de
exoneração que a Dra. Juliana fez hoje. O Presidente Antonio Martins explica, que o
funcionario que a Dra. Juliana trocou de lugar hoje, mais não exonerou é a chefe da
Vigilância  Sanitaria.  A Dra.  Juliana  explica  que  a  Fernanda  Gollas,  chefe  da
enfermagem, tem férias vencida e precisava tirar antes do fim do ano, então a Dra.
Juliana deu férias para a Fernanda, colocou a chefe da Vigilância Sanitaria,  que
também é  enfermeira,  no  lugar  da  Fernanda,  e  colocou  a  Cleusa  Lonardoni  da
Ouvidoria como chefe da Vigilância Sanitaria,  isso gerou todo este problema. A
Dra. Juliana comenta que a poucos dias o Promotor Dr. Tiago, mandou um oficio
para a Secretaria de Saúde, pedindo esclarecimentos a ela e ao Prefeito sobre a
retirada dos plantões dos 18 horas. Ela diz, que sabe que o Promotor também enviou
oficio  ao  Conselho  informando  o  que  estava  acontecendo,  e  dizendo que  havia
pedido esclarecimentos a ela e ao Prefeito. Dra. Juliana, diz que respondeu ao oficio
do Promotor com todas as explicações necessarias, e que o Promotor está ciente do
que  está  acontecendo.  O  Presidente  mostra  o   oficio  do  Promotor  para  os
Conselheiros.  O Presidente Antonio Martins, pergunta para a Dra. Juliana se foi
dispensado algum médico dos postos de saúde. Ela responde que não, e nem será
dispensado, diz também que alguns médicos do 18 horas vieram para o plantão do
24 horas, para reforçar o atendimento. A Conselheira Alzira Paulino, pergunta se a
saúde  do  municipio  irá  ficar  devendo  muito.  A Dra.  Juliana  responde  que  não
ficaram dividas, tudo será resolvido. O Conselheiro André Quiroga, pergunta se não
tem como aumentar o orçamento. A Dra. Juliana explica, que não, porque ele foi
feito  no ano passado para este  ano,  mais  com a suplementação orçamentaria  as
coisas irão se resolver. O Conselheiro Benedito Adilson, pergunta se os médicos do
plantão 24 horas recebem por carga horaria ou por numero de consultas. A Dra.
Juliana responde que recebem por carga horaria. A Conselheira Alzira Paulino, diz
que os médicos dos postos ainda não querem ficar o dia todo no posto, e agora sem
os 18 horas, vai ficar dificil para a população. A Dra. Juliana, diz que tem feito de
tudo para  que  os  médicos  cumpram o horario  no posto  de  saúde,  mais  sempre
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encontra dificuldades. A convidada Val, que trabalha no posto de saude da colonia
esperança, diz que o Dr. Francisco Stella que trabalha com elas, é um exemplo de
médico, porque normalmente ele atende até mais de 30 pacientes por dia, não deixa
ninguém sem atendimento, é muito dedicado, diz que isso é muito relativo, depende
muito do profissional  médico. A Dra. Juliana diz que também conhece casos de
médicos que trabalham muito, não se pode generalizar.  O Presidente diz que pra
encerrar a reunião, e aproveitando que hoje todos ficaram bem a vontade pra falar,
estão muito animados, diz que gostaria de convidar todos para ir ver como ficou a
sala  do  conselho  com os  equipamentos  novos  que  chegaram,  assim  quem  não
conhece a sala está tendo a oportunidade de conhecer, diz que amanhã irá levar esta
ata  ao Prefeito,  conforme combinado com todos.  Sem mais  encerra-se as  21:35
horas, esta reunião. Eu Geane Rosa Cardeal, lavrei a presente ata, que será transcrita
para o livro pela Secretaria Executiva deste, Vera Alice Teixeira, assim depois de
lida será assinada por mim, e demais membros deste conselho. 
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