
Ata da Reunião Ordinária nº 233 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia  três  (03) de junho de dois  mil  e  quinze (2015),  com inicio às
19h48min,  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  232
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Plano  de  Ação  Intersetorial  do
Programa  Bolsa  Família; 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 232.  O Presidente Sr. Antônio
pergunta se há alguma ressalva a ser feita, o conselheiro Sr. Eucir Antônio Zanatta
(Zanatta) pede correção na linha 20 e fala que não são exames laboratoriais e sim
RX, não havendo mais ressalvas a ata é aprovada por unanimidade. 2º e 4º item da
pauta: Secretaria Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde.   O
Presidente passa a fala ao Sr. Antônio Garcez Novaes Neto (Neto) que diz que na
quinta-feira passada foi apresentado na Câmara Municipal a prestação de contas do
2º quadrimestre, e que prestou contas da gestão passada, pois assumiu recentemente
a Secretaria, fala que não trouxe a esta reunião pois a intenção é de que esta seja
enviada  antecipadamente  ao  Conselho  para  os  conselheiros  terem  tempo  de
analisarem e verificarem o que foi apresentado e trazer ideias e sugestões, se estas
existirem,  para  a  reunião  em que  a  mesma  estiver  pautada.  O  conselheiro  Sr.
Zanatta pede a palavra e fala que muito antes da conselheira Sra. Maria Adelaide
sair e voltar a este Conselho a Sra. Cleide já cobrava essa prestação antecipada e
que se esta prestação for enviada para o e-mail dos conselheiros e para a Secretaria
da Conselho, considera a proposta do Sr. Neto válida. Sr. Neto diz que mesmo que
tenha assumido recentemente a Secretaria, fez reunião com todos os gerentes e fala
que tranquilamente o município atingirá a meta de 15% (quinze por cento) para
investimento na Saúde e que hoje o município ultrapassa 18% (dezoito por cento).
Sr. Zanatta fala que em recente acontecimento onde a folha de pagamento estourou
a  Secretaria  independente  disso  tem passado  por  outras  dificuldades,  Sr.  Neto
complementa  que  a  Saúde  por  si  só  ultrapassa  e  o  que  prejudicou  o  índice  e
estourou  a  folha  de  pagamento  foi  os  médicos  e  seus  salários  e  que  já  estão
trabalhando  junto  ao  CRESEMES  para  elaborar  proposta  e  tirar  a  urgência  e
emergência  deste  índice,  e  além disso  estão  na  luta  para  mudar  esse  índice.  O
conselheiro Sr. Sérgio Donizete de Azevedo fala que os cargos comissionados e as
funções gratificadas sempre foram discutidas, mas que as empresas terceirizadas
também contribuíram para o aumento do índice. Sr. Neto fala que esse problema
não existe somente em nosso município, mas em outros municípios também. Sr.
Neto fala que esteve ontem em Curitiba e que a Secretaria recebeu do VIGIASUS
R$101.103,00  (cento  e  um  mil  e  cento  e  três  reais)  e  que  este  dinheiro  será
destinado a Vigilância em Saúde e pede um tempo para que consigam trazer os
orçamentos  e  fala  que  a  VISA  (Vigilância  Sanitária)  pretende  investir  em
capacitações, Sr. Sérgio Donizete fala que a única prestação de contas da VISA foi
ele  quem apresentou  em outra  gestão.  Sr.  Zanatta  pede  para  finalizar  sobre  o
assunto  Conferência,  o  presidente  Sr.  Antônio  complementa  dizendo que  desde
fevereiro esse assunto é discutido e fala que as Pré Conferências já estão fechadas
em Aricanduva, Centauro, São Bento, Flamingos e Jd. Aeroporto, Sr. Zanatta fala
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do Regimento Interno e  os  Eixos Norteadores  escolhidos para Conferência,  em
reunião  realizada  na  sala  do  conselho  juntamente  com  a  Comissão  eleita  em
reunião  anterior,  Sr.  Antônio  fala  que  ainda  não  foi  possível  entregar  cópia  do
Regimento Interno para Comissão pois foi finalizada hoje e o palestrante será o Dr.
Evaldo.  3º  item  da  pauta:  Plano  de  Ação  Intersetorial  do  Programa  Bolsa
Família. A Sra. Priscila Tavares Lima e a Sra. Maria Iracema dos Reis trouxeram o
Plano  que  foi  desenvolvido  pelas  três  secretarias  (Saúde,  Assistência  Social  e
Educação) fala que o Programa iniciou em 2001 e que atualmente 32.000 (trinta e
duas  mil)  famílias  são  atendidas  por  este  benefício  e  com  o  cadastrado  o
beneficiado pode utilizar  de outros benefícios como Minha Casa Minha Vida o
programa  basicamente  tenta  garantir  o  acompanhamento  das  famílias  em
descumprimento, Sra. Maria Iracema complementa que este Plano será enviado ao
Estado para que repassem aos outros municípios para que os mesmos saibam o que
está acontecendo em nosso município.  4º item da pauta: Informes.   O Presidente
Sr. Antônio fala que antes de inciar esta reunião chegou um Sr. Que precisava fazer
o cartão SUS de sua filha, segundo esse pai ele não conseguiu pegar a medicação
receitada sem o Cartão SUS no 18HS do Flamingos, Sr. Neto fala que é necessário
que todos tenham o Cartão SUS inclusive para pegar medicação. A conselheira Sra.
Maristela Assis Chagas lembra que o sistema utilizado para o Cartão SUS é de
Brasília  e  que  os  travamentos  no  sistema  quando  ele  fica  em  manutenção  é
problema de Brasília e não tem nada haver com a Prefeitura e informa também que
recebeu contato hoje de Brasília do Cartão SUS e estarão sendo disponibilizadas as
23 (vinte e três) impressoras solicitadas em 2013. Sr. Neto fica feliz com a notícia e
informa que o Ministério da Saúde comunicou o corte de 11% (onze por cento)
para a Saúde e fala que o Conselho do Estado já fez menção de repúdio para esse
corte. O presidente Sr. Antônio fala que a denúncia trazida a este conselho pelo Sr.
Geraldo Freitas em reunião anterior já foi encaminhada ao Jurídico do município
para verificar. O conselheiro Sr. José Luiz Pereira (Zelão) pergunta como estão as
consultas de Dermatologia, a conselheira Sra. Maristela diz que estão com 2 (dois)
dermatologistas pelo CISVIR e a Dra. Graziela que atende aqui no Jaime de Lima e
que não está tendo espera,  Sr.  Zelão pede para que verifiquem um caso pois  a
paciente alega estar aguardando a mais de 1 (um) ano, Sra. Maristela verificará e
Sr. Neto pede para que ele a encaminhe junto a Ouvidoria também.  Na sequência
por não existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de
todos  e  encerra  a  reunião  às  21h20min horas.  Eu,  Srª  Maria  Madalena  Gomes
Carneiro  2ª  Secretária,  na  falta  da  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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