
Ata da Reunião Ordinária nº 223 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada  no dia  dois  (2)  de  julho de  dois  mil  e  catorze  (2014),  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  222. O
Presidente  do  conselho  Sr.  Antônio  Martins  cumprimenta  a  todos  e  coloca  em
discussão  a  aprovação  da  ata. O  Conselheiro  Sr.  Antônio  Alves  da  Silva,
representante  da  UAMMA que  na  reunião  anterior  foi  citado  como  sendo  um
conselheiro que tira proveito do fato de fazer parte deste conselho para benefícios
próprios e de seus familiares, justifica que na ocasião do ocorrido primeiramente
esteve aqui na secretaria e que foi pedido à ele que fosse até a Regional buscar o
encaminhamento visto que a demora estaria prejudicando a pessoa que necessitava
do referido exame  para finalizar o processo de perícia médica, em momento algum
chegou lá na Regional se apresentando como conselheiro haja visto que muitos de
lá  sabem que  é  conselheiro  a  23  anos,  e  a  pessoa  que  o  atendeu  na  regional
informou que  demoraria aproximadamente quarenta minutos e se quisesse poderia
aguardar, após o tempo solicitado recebeu o encaminhamento e pediram para que
viesse até à Sra. Maristela para dar baixa, feito isso, levou o encaminhamento para a
pessoa que necessitava. Informa que como conselheiro pode sim ajudar a agilizar
alguns encaminhamentos que ficam travados no sistema e que fez isso outras vezes
para  ajudar  os  que  dependiam  de  uma  rapidez  maior  no  atendimento,  e  em
momento algum quer passar a frente da Secretaria, mas como conselheiro tem por
obrigação de estar a par dos acontecimentos. A conselheira Srª Maristela pede a
palavra e diz que estava na sua sala juntamente com o Presidente deste Conselho no
momento em que recebeu o telefonema da Srª Marinalva dizendo que estava na
Regional um conselheiro para pegar um encaminhamento. É preciso entender que
existe  uma agenda de ressonância  e  essa fila  deve ser  respeitada,  uma vez  que
temos  que  tratar  todos  com igualdade,  e  que  o  fato  do  citado  conselheiro  ter
transposto  essa  fila  não  nos  agradou,  mas  em  momento  algum  procurei  esse
conselho para denunciar, o fato aconteceu justamente em momento que o Presidente
Srº  Antônio presenciou o recebimento  do telefonema.  O Presidente  Srº  Antônio
confirma este relato. O Conselheiro Sérgio Azevedo entende que o momento é de
aprovação de ata e que toda essa discussão não deveria estar acontecendo, esse
assunto deveria fazer parte de uma pauta e que se permanecer essa discussão irá se
retirar da reunião justificando a ação, haja visto que essa não é a primeira vez que
assunto  idêntico   acontece  com  o  mesmo  conselheiro.  O  Conselheiro  Zanatta
solicita a palavra colocando que de fato não é a primeira vez que esse conselho
discute  a  postura  desse  conselheiro  representante  da  UAMMA e que  ele  tem o
direto de defesa, só não pode como conselheiro trilhar pessoas salvaguardando o
seu  atendimento  em  detrimento  de  outros,  assim  como  ele  não  tem  qualquer
conteúdo  de  diagnóstico  de  distinção  de  agravo  de  tantos  outros  pacientes  na
agenda, também que o mesmo se postou no primeiro momento dizendo desconhecer
paciente que era na verdade sua irmã. É sem duvida um ato falho, e deve-se saber a
posição da fila e respeitar. Disse ainda que deve ser informada a sua entidade sobre
a sua conduta  e cobrar dela que tome as devidas providencia. O secretário de saúde
Alcides Livrari Júnior entende que é necessária a verificação do regimento interno
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do conselho para que sejam tomadas as medidas que a situação exige e entende
também que esse é um assunto que deveria ser pauta de uma próxima reunião uma
vez  que  temos  a  apresentação  do  1°  quadrimestre  2014  e  outros  assuntos.  O
Presidente informa que um oficio já foi feito e será encaminhado para a UAMMA
para que a mesma tome providencias. O conselheiro Zelão informa que ele também
esteve presente quando da inauguração do CAPS II “Abelardo de Araújo Moreira”
(Centro de Atenção Psicossocial) juntamente com o Presidente deste Conselho. O
Presidente confirma que de fato ele Zelão estava na inauguração. Com a anuência
dos presentes a ata n°222 é aprovada ficando o assunto do Conselheiro Antônio
Alves da Silva para uma próxima reunião ordinária ou extraordinária. Na sequência
o Sr ° Alcides realiza a apresentação das ações, receitas, despesas e investimentos
referentes ao primeiro quadrimestre  de 2014.  O secretário demonstra através de
slides  diversas  planilhas  e  explana  sobre  a  realidade  vivida  neste  período.  O
secretário  diz  ainda  que  a  documentação  está  sendo  entregue  ao  Conselho
Municipal de Saúde ficando à disposição de todos. O secretário também aproveita o
momento  para  fazer  um comparativo  entre  anos  anteriores  e  diversos  períodos
citando e demonstrando várias localidades de atendimento, investimentos e serviços
realizados, deixando também os documentos à disposição dos interessados. Após a
apresentação, os Conselheiros aprovam a prestação de contas do 1° Quadrimestre
2014. O Conselheiro Sérgio Azevedo aproveita o momento e questiona o Secretário
de Saúde sobre a Epidemiologia, se acaso há previsão de saída do local onde se
encontram hoje e se há medico que substitua o Dr Flávio na Epidemiologia.  O
Secretário responde que de fato estão sendo verificadas algumas possibilidades de
locação de imóvel para abrigar a epidemiologia e que a substituição do médico está
sendo providenciada. Na sequência o Presidente Sr Antônio informa que recebeu da
Fio Cruz  documentos de capacitação para os conselheiros e que os mesmo serão
convocados para assistirem as aulas divididas em 5 módulos e depois  responderão
um  questionário  que  será  avaliado  pela  Fio  Cruz,  os  capacitados  receberão
certificado.  O  Presidente  Sr  Antônio  informa  ainda  que  no  dia  26  de  julho
acontecerá a  6°  Plenária  de Conselheiros  de  Saúde do Estado do Paraná  e  que
devem participar 2 ( dois )  representantes de Usuário, 1 (  um) representante de
trabalhador  e  1  um  de  gestor,  é  importante  colocar  que  os  conselheiros  que
assumirem participar deste momento não poderão deixar de ir sem justificativa por
escrito,  após  momento  de  articulação  entre   conselheiros  e   entidades  ficam
indicados para participarão os seguintes conselheiros: Representando os Usuários ,
conselheiro  Presidente  Sr  Antônio  Martins  dos  Santos  ,  RG  10.414.303  ,  CPF
816.919.558-68 ;  Conselheira Maria Lúcia de Abreu Ferreira RG 5. 517.270-6 ,
CPF  049.730.739-11;  Representando  os  Trabalhadores   o  Conselheiro  Sérgio
Donizete de Azevedo  RG 4.761.924-6;CPF 679.218.099-87 ; e Representando o
Gestor  a  Conselheira  Maristela  de  Assis  Gouveia  RG  3.634.667-1  ,CPF
617.243.359-87.  Na  sequência  o  Presidente   informa  que  assinou  um  AD
REFERENDUM  aprovando a construção da UBS do Conjunto do São Rafael. A
Conselheira Malu questiona o porquê deste AD REFERENDUM ser assinado dessa
forma sendo que  este conselho não tem por hábito reprovar nem uma solicitação da
Secretaria, é pedido apenas que antes de aprovar qualquer assunto que o mesmo
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venha escrito de forma clara, com o que será feita e o orçamento que ira gastar, não
me lembro e irei ver nas atas anteriores quando foi feito qualquer comentário sobre
esta  reforma ou construção,  os demais  conselheiros também desconhecem esse
assunto, agora se o Sr Presidente já aprovou entendemos  que ele  tenha recebido
tais informes. O conselheiro Zanatta entende que o AD REFERENDUM deva ser
votado pelo conselho. Colocado à votação foi considerado aprovado o citado AD
REFERENDUM. O Presidente explica que viu o projeto e que essa aprovação tinha
urgência  para  que  pudesse  dar  continuidade  à  documentação.  Na  sequência  o
Presidente  Sr  Antônio  lê  o  oficio  resposta  da  Secretaria  de  Saúde  aos
questionamentos  feitos  em  reuniões  anteriores  sobre  a  contratualização  dos
prestadores hospitalares para que sejam avaliadas por este conselho. O Secretário de
Saúde diz que para o próximo ano, a contratualização dos Hospitais serão todas
reformuladas (COAP), por isso entende como sendo muito importante a capacitação
para os conselheiros. Disse ainda que o município de Arapongas encontra-se em
Gestão  Plena  da  Atenção  Básica  Ampliada  e  que  a  gestão  hospitalar  é  de
responsabilidade do Estado do Paraná e que mensalmente é feita uma prestação de
contas na Regional do Estado onde representantes dos hospitais, Estado, Município
e Conselhos de Saúde de Arapongas e Apucarana tem assento e que lá é o fórum
correto para questionamentos sobre contratualizações com os hospitais,  portanto
sugere ao Presidente do Conselho que encaminhe por escrito o nome do conselheiro
Zanatta para participar dessas reuniões. O Secretário é informado pela conselheira
Malu que nessas reuniões apenas dois conselheiros podem participar e que ambos
são  do  seguimento  de  usuários  e  gestor.  O  Conselheiro  Zanatta   concorda
plenamente que a capacitação é muito importante para o entendimento de como
funciona o sistema. Mas em relação à resposta dada a esse conselho não é possível
seu aceite e menos ainda a posição de que o conselho não possa solicitar melhores
informações  e  ainda  de  obter  melhor  senso  e  ponderação  sobre  o  tema.  O
questionamento da contratualização vem pelos posicionamentos dos  prestadores,
apresentados pelos próprios membros da equipe de acompanhamento, das ausências
de relatos nas atas da não oferta de serviços existentes e de interesse da comunidade
entre outros. Questionado o Sr Antônio confirma que as planilhas de custos não são
apresentadas,  mas as  prestações  mensais  de contratualização são  apresentadas  e
entregues  aos  presentes  nestas  reuniões  mensais.  A conselheira  Malu diz  que  o
Conselho pede apenas tais documentos para que possamos avaliar. O conselheiro
Zanatta  diz  ter  informações  através  de  pessoas  ligadas  ao  Conselho  de
Administração daquela Entidade de que o Hospital João de Freitas não teve suas
contas  aprovadas  nesses  2  últimos  anos  e  se  isto  for  verídico  este  Conselho
Municipal de Saúde deve investigar e se necessário cumprir com suas obrigações
regimentais e de leis federais, pois estes podem ir muito além de boatos ou questões
internas  e  societárias.  O  Secretário  Alcides  diz  que  a  documentação  sobre
contratualização  que  tem  em  mãos  são  as  mesmas  apresentadas  nas  referidas
reuniões mensais e concorda que tudo deve ser rigorosamente avaliado e fiscalizado
pelos órgãos competentes. A Conselheira Malu diz que esta prestação de conta é
falha visto que eu a li não contempla números nem valores de tabela e segundo os
que participam da reunião a ata já se encontra praticamente feita aguardando apenas
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a apresentação e  assinatura dos presentes.  O Conselheiro Zanatta  quer  entender
isso. A Conselheira Malu diz que, se a Secretaria de Saúde não tem tais dados e
então façamos um oficio solicitando à Regional de Saúde. O Presidente Sr Antônio
e demais conselheiros concordam que assim seja feito. O Sr. Alcides comunica que
esteve a frente da Secretaria de Saúde por dezoito meses, mas que  foi chamado
pelo Sr Prefeito para assumir outra Secretaria e por conta disso está deixando em
seu  lugar  o  Fisioterapeuta  Luiz  Otávio  Davanso,  agradece  os  conselheiros  pelo
tempo  que  estiveram  juntos  dizendo  que  aprendeu  muito  da  importância  da
participação da comunidade  e  a  importância  do conselho na saúde.  Relata  que
assumiu na época uma secretaria com muitos problemas uma vez que em um ano
passou  por  ela  3  secretários  de  saúde.  Finaliza  dizendo  que  respeita  muito  o
controle  social  e  tem  certeza  de  que  ficará  com  saudade  das  reuniões  deste
Conselho onde encontrou e fez amigos, reitera dizendo que deixa essa Secretaria
em  boas  mãos  e  com  a  certeza  que  os  trabalhos  terão  continuidade.  O  novo
Secretário Luiz Otávio Davanso é funcionário concursado do Município, não tem
porque não querer o melhor para o Sistema uma vez que passado o seu tempo como
Secretário o mesmo continuará prestando serviços a nossa comunidade. O Sr. Luiz
Otávio  fala  que  durante  o  tempo  em que  trabalhou  como funcionário  teve  um
carinho muito especial pelos idosos, e que chamado pelo Alcides ficou frente do
Programa Mais Médicos e conseguiu para Arapongas  um numero expressivo de
profissionais que atuam durante 8 horas nas UBS, fala que assumiu uma secretaria
que caminha a passos largos, com uma equipe de profissionais formada no sentido
de querer o melhor para a comunidade, e complementa dizendo que a participação
do conselho e dos conselheiros vem somar para que possamos fazer a diferença na
Saúde Publica do nosso Município. O Conselheiro Zanatta parabeniza o Sr Alcides
pela  forma que conduziu  a  Secretaria  de  Saúde até  agora,  acredita  que  o novo
secretário  fará  também  uma  excelente  administração.  O  Conselheiro  Zelão,
Presidente da UAMMA também agradece ao Secretário Alcides e de ante mão pede
desculpa por ter duvidado que ele conseguisse levar adiante essa secretaria, que na
visão dele é a mais importante, lembra que logo no inicio da gestão foi procurado
pelo então secretário para que visse um local na zona leste para a construção de
outra  UBS,  e  hoje  sabe  que  de  fato  isso  não  era  uma  loucura,  mas  sim  uma
realidade demonstrando toda capacidade do secretário Alcides frente à Secretaria de
Saúde,  parabeniza o Sr.  Luiz  e deixa a  UAMMA a disposição para ajudá-lo.  A
conselheira  Lúcia  também  parabeniza  e  agradece  ao  o  secretário  Alcides  pela
dedicação e respeito e deseja ao novo secretário muito sucesso. A conselheira Alzira
também agradece ao Sr Alcides pelo bom trabalho realizado neste período e deseja
ao  Sr  Luiz  sucesso.  A conselheira  Malu  também  agradece  ao  Sr.  Alcides  a
oportunidade de ter trabalhado juntos e deseja ao Sr Luiz sucesso e pede que olhe
pela população usuária do SUS com humanismo.  Na sequência por não existirem
outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos e encerra a
reunião  às  23h30min  horas.  Eu,  Srª  Maria  de  Lourdes  Azevedo  Campos  2ª
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.

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180


