
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  02  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Arapongas, realizada no dia 18 (dezoito) de setembro de 2013 (dois mil e treze),
com inicio às 20h05min, no Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima, na
Rua  Juriti  1.177.  A reunião  segue  a  seguinte  ordem do  dia: Eleição  da  Mesa
Diretora.  O Presidente Antonio Martins dos Santos (Usuário Titular- Ong olho d
Água) agradece a presença de todos e explica que esta reunião precisou ser marcada
com pauta específica para a eleição, em cumprimento ao Regimento Interno para
que  haja  legalidade  no  resultado  que  teremos  hoje,  informa  que  convidou  o
Conselheiro  Zanatta  (Trabalhador  de  Saúde  Titular-  Assoc.  dos  Profissionais  da
Enfermagem) e o Sr. Antonio Garcez Novaes Neto (Ex-Conselheiro Estadual) para
juntos  conduzirem  a  eleição,  comunica  que  infelizmente  eles  não  puderam
comparecer porque tinham outros compromissos, comenta que se algum conselheiro
quiser  conduzir  a  eleição  o  espaço  está  aberto.  O  Conselheiro  Sergio  Azevedo
(Trabalhador de Saúde Titular- Sind. dos Servidores Públicos) informa que por ele o
próprio Presidente pode conduzir a eleição, os demais Conselheiros informam que
também concordam. O Presidente pergunta a todos se foi montada alguma chapa
para concorrer a esta eleição ou se concorrerá somente à chapa da atual Diretoria. O
Conselheiro Sergio Azevedo informa que não existe outra chapa e pergunta se o
Presidente  pode  citar  a  composição  da  atual  Diretoria.  O  Presidente  cita  a
Composição da Diretoria:  Presidente;  Antonio Martins  dos  Santos  (Usuário
Titular-  Ong  Olho  d  Água),  Vice-presidente;  Maria  de  Lourdes  Azevedo
Campos  (Trabalhador  de  Saúde  Titular-  Assoc.  dos  Farmacêuticos),  1ª
Secretária; Geane Rosa Cardeal da Costa (Usuário Titular- Lar São Vicente de
Paula),  2º  Secretário;  Alcides  Livrari  Junior  (Gestor  Titular-  Secretaria
Municipal de Saúde) informa que haverá uma pequena mudança nesta composição
para a eleição de hoje, explica que o Sr. Alcides e a Maria de Lourdes irão trocar de
lugar na chapa, ele passará para a Vice-presidente e ela para 2ª Secretária, diz que
espera que todos concordem com esta composição, informa que se acaso alguém
não concordar e quiser fazer parte desta chapa se colocando no lugar de qualquer
um dos quatro integrantes, tem toda a liberdade e pode se manifestar em contrário,
explica que a chapa deve respeitar a Paridade entre os Segmento, ou seja, deve
ter  dois  integrantes  do  segmento  de  Usuários  (representando  50%  da
composição da Diretoria) 01 integrante do segmento de Trabalhador de Saúde
(representando 25% da composição) e mais 01 integrante do segmento Gestor
ou Prestador de Serviço em Saúde (representando 25%). Após a explicação do
Presidente,  alguns  Conselheiros  comentam  que  o  Conselho  está  muito  bem
conduzido por esta Diretoria e fazem elogios, outros dizem que não possuem tempo
disponível para aceitar concorrer a este cargo, concordam que o cargo ocupa muito
o tempo das pessoas que estão na Diretoria. O Presidente pergunta mais uma vez se
existe outra chapa para concorrer à eleição, como não há manifestação contrária à
eleição,  o  Presidente  informa que será  uma eleição com chapa única,  pede  que
levante  as  mãos  aqueles  que  votam a  favor  desta  chapa  apresentada  a  qual  irá
compor a Diretoria para os próximos 02 (dois)  anos,  os conselheiros votam e a
chapa única recebe o voto favorável  UNANIME de 14 Titulares presentes e na
sequencia  a  nova  Diretoria  recebe  aplausos  de  todos  os  presentes,  fica  assim
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formada  a  Mesa  Diretora  do  Conselho: Presidente;  Antonio  Martins  dos
Santos (Usuário Titular- Ong Olho d Água), Vice-presidente; Alcides Livrari
Junior (Gestor Titular- Secretaria Municipal de Saúde), 1ª Secretária; Geane
Rosa  Cardeal  da  Costa  (Usuário  Titular-  Lar  São  Vicente  de  Paula),  2º
Secretária;  Maria  de  Lourdes  Azevedo  Campos  (Trabalhador  de  Saúde
Titular-  Assoc.  dos  Farmacêuticos). Na  sequencia  o  Presidente  fala  sobre  a
Conferência, diz que teve que mudar a data porque estava coincidindo com a data
do encerramento da Campanha de Combate ao Câncer e o Lançamento do Outubro
Rosa, parcerias feitas entre Hospital João de Freitas e o Cisam, comunica que a
Conferência  será nos dias 18 e  19 de outubro,  na Acear (Associação Cultural  e
Esportiva de Arapongas), informa que já pediu para fazer os cartazes e os convites,
diz que o conselho ganhou sessenta camisetas do Dr. Enéias da Ultec, diz que trinta
e duas unidades destas camisetas serão para o conselho e terá o símbolo do conselho
no bolso e em uma das mangas terá a logomarca da Ultec, na outra o símbolo do
SUS, comenta que servirá para quando os Conselheiros participam de algum curso
ou evento fora da cidade, diz que as demais vinte e oito camisetas serão para a
comissão organizadora,  terão a  logomarca da Secretaria  Municipal  de Saúde no
bolso e em uma das mangas Ultec,  na outra o símbolo do SUS, diz que está fazendo
de tudo junto com o Sr. Alcides e a comissão organizadora para que a conferência
seja satisfatória a todos, informa que convidaram as pessoas para as Palestras. Em
seguida o Presidente passa a palavra para o a conselheira Cirlene do Hospital João
de  Freitas.  A  conselheira  Cirlene  convida  a  todos  para  o  Encerramento  da
Campanha  de  Combate  ao  Câncer  2013  e  o  Lançamento  do  Outubro  Rosa  em
parceria  com o Cisam, informa que será no dia 05/10/2013 e começará na Rua
Rendeira em frente ao Setor de Oncologia do Hospital, depois seguirá em Carreata
até o centro da cidade (Praça Mauá), por último irá para a Igreja Matriz para uma
Benção Final com Culto Ecumênico, diz que espera contar a presença de todos e
agradece a aqueles que  colaboraram com essa campanha que foi muito satisfatória.
Na  sequencia  o  Presidente  passa  a  palavra  para  o  Sr.  Alcides  que  precisa  dar
algumas notícias. O Sr. Alcides diz que hoje recebemos os médicos do Programa
Mais Médicos, diz que veio um casal, sendo ela Brasileira formada na Argentina há
dois  anos  e  seu  esposo Argentino (Dra.Talita  e  Dr.  Nícolas),  informa que  ficou
surpreso porque esperava por dois Médicos e recebeu um terceiro, um Boliviano
(Dr. Ivan) que atualmente estava trabalhando em uma grande cidade do México,
comunica que a Dra. Talita atuará na UBS da Zona Sul e o Dr. Nícolas irá para UBS
Baronesa, diz que ainda não tem lugar definido para o Dr. Ivan porque não contava
com a presença dele. O Sr. Alcides informa que o CRM deles irá chegar segunda-
feira mais é provisório, informa que depois de seis meses podem revalidar e então
se tornará definitivo, diz que tem medo que eles peguem o Revalida e queiram ir
embora daqui para qualquer outro Município, informa a todos que percebeu que os
Médicos  que  chegaram estão  bem preparados,  diz  que  as  coisas  não são  como
dizem algumas pessoas contrárias à vinda deles para o Brasil, diz que eles foram
avaliados pelo MEC para receber o CRM e que conhecem muito bem os problemas
de saúde que atormentam os Brasileiros, diz que sabem muitas coisas sobre o Brasil
e  sobre  a  nossa  região,  diz  que  os  seres  humanos  daqui  são  iguais  aos  seres
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humanos de outros Países possuem doenças parecidas, por isso diz que confia na
capacidade destes Profissionais Médicos, informa que hoje de manhã houve uma
Coletiva  de  Imprensa  na  Prefeitura  Municipal  e  os  Médicos  foram  muito
questionados sobre vários assuntos mais se saíram muito bem, diz que acredita que
eles serão ótimos para a nossa população. Na sequencia tendo finalizado a pauta, o
Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião às 21h50min. Eu Geane
Rosa Cardeal da Costa 1ª Secretária lavrei a presente Ata, que será transcrita para o
livro  pela  Secretária  Executiva  Sra.  Vera  Alice  Teixeira  e  depois  de  lida  será
aprovada por mim e demais membros deste Conselho.      
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