
Ata da Reunião Ordinária nº 230 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia quatro (04) de março de dois mil e quinze (2015), com inicio às
20h20min,  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  229
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Prestação  de  Contas  3º
Quadrimestre de 2014; Aprovação de Plano de Trabalho para verba de custeio do
Estado; Conferência Municipal de Saúde; Informes. O Presidente do conselho Sr.
Antônio Martins cumprimenta a todos e agradece a presença da Promotora Dra.
Leda em seguida passa para o  1º item da pauta: Aprovação da Ata nº 229.  O
Presidente  Sr.  Antônio pergunta  se  há  alguma ressalva  a  ser  feita,  não havendo
ressalvas a ata é aprovada por unanimidade. Em seguida fala que foi antecipada a
Conferência Municipal de Saúde para os dias 31 (trinta e um) de julho e 1 (um) de
agosto, pois conforme solicitação deste Conselho conseguiram para estas datas o
salão  da Igreja  Palotti,  e  diz  também que o assunto  da  Aprovação do Plano de
Trabalho para verba de custeio do Estado, foi  retirado de pauta à pedido do Sr.
Antônio Garcez da Santa Casa. 2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde.
O Sr. Luiz Otávio Davanso agradece aos presentes, e fala que o Posto do CAIC já
foi reformado, e o Posto da Araucária está com todas as licitações feitas e alguns
materiais já foram entregues. Continua falando que sobre a dotação orçamentária de
R$400.000,000 (quatrocentos mil) que receberam no final do ano passado, para o
CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), resolveram abrir mão pois existiam
outras prioridades e que foi preferível manter o CEO do jeito que está, e que só
abriram mão porque existia uma contrapartida, da qual é permitido.  3º item da
pauta: Prestação de Contas 3º Quadrimestre de 2014. Sr. Luiz Otávio inicialmente
apresenta  a  produção  de  todas  unidades  de  Saúde  do  município,  destaca  os
atendimentos realizados pela Farmácia Central, 18HS e Dengue que não entraram
em recesso e que foi mantida a produção, mostrando a importância dos mesmos para
o  município,  destaca  também  que  as  impressoras  para  as  unidades  de  saúde
chegaram e que a intenção é de informatizar todas as unidades até o final do ano, diz
também que recebeu uma mensagem de texto de uma enfermeira de São Paulo de
uma mutação do mosquito da Aedes Aegypti que se proliferam em águas insalubres,
mas que  estão verificando a  veracidade dessa  informação.  Fala  que no setor  de
veículos  houve  um  acréscimo  de  um  Nissam  Match,  diz  que  no  próximo
quadrimestre receberão mais um médico do PROVAB. Sr. Luiz Otávio comentou
que  entre  as  maiores  despesas  está  a  folha  de  pagamento  que  chega  a
R$10.630.325,07 (dez milhões seiscentos e trinta mil trezentos e vinte e cinco reais
e sete centavos) isso no montante de quatro meses e apresenta as maiores receitas
que são ICMS, ISSQN entre outros.  Sr. Luiz Otávio pergunta se há alguma dúvida e
em seguida o presidente Sr. Antônio Martins pede aprovação da Prestação de Contas
3º Quadrimestre de 2014, a conselheira Sra. Maria de Lourdes Azevedo fala que
para aprovar o financeiro é necessário que a Secretaria encaminhe os papéis com
antecedência para que seja verificado a destinação das verbas, Sr. Luiz Otávio fala
que  será  antecipado  estes  papéis,  o  conselheiro  Sr.  Sérgio  Azevedo  fala  que  o
contador como funcionário público deve se reunir  com este Conselho e explicar
detalhadamente, Sr. Luiz Otávio responde que se é isso que o Conselho realmente
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precisa, será feito, mas é necessário que este Conselho formalize o pedido através de
Ofício. Sr. Eucir Antônio Zanatta fala que os conselheiros não tem condições de
ponderar sobre o financeiro e sugere uma reunião Extraordinária uma vez a cada
quadrimestre  junto  ao  contador  do  município,  devendo  ocorrer  antes  da
apresentação  na  reunião  Ordinária  deste  Conselho.  Sra.  Maristela  fala  que
continuam  tendo  que  responder  processos  do  Ministério  Público  a  respeito  de
procedimentos  e cirurgias que são de responsabilidade do Estado e não município,
inclusive fala que a Regional devolveu procedimentos de urologia e ortopedia com a
negativa do Estado falando que não existe serviço pactuado nos casos de Urologia,
as cirurgias de pediatria, também devolvidas pela Regional, o CISVIR assumiu mas
o custo o município vai ter que cobrir, porém estão paradas porque o município no
momento não tem condições de assumir, dependendo do procedimento o valor varia
de R$683,00 (seiscentos e oitenta e três reais) à R$1.346,00 (um mil trezentos e
quarenta  e  seis  reais).  A promotora  Dra.  Leda  que  realmente  nota  que  é  um
problema pois não existe um posicionamento de quem deve se responsabilizar para
esses  tipos  de  procedimentos,  pede  para  que  o  Conselho  oficializasse  esses
problemas ao Ministério Público para que haja um diálogo, diz que procura sempre
inicializar com diálogo para conseguir possíveis soluções sem precisar de demora de
processo, e que muitas vezes o diálogo evita talvez anos de espera de uma solução
através da Justiça. Sr. Zanatta fala que se são procedimentos de média complexidade
os Hospitais João de Freitas e Santa Casa pode atender. O Presidente Sr. Antônio
pede aprovação da prestação de contas, a prestação então é aprovada com ressalva
da Malu e Sr. Zanatta pede aprovação para realização de uma reunião Extraordinária
para o contador da saúde comparecer para explicar e detalhar a prestação de contas,
todos concordam com a Reunião Extraordinária e aprovam a  prestação de contas do
3º quadrimestre de 2014. Sr. Luiz Otávio pede ressalva para que haja a solicitação
prévia para que aconteça essas extraordinária e solicita que encaminhem um ofício
direcionado  ao  contador  da  saúde  para  comparecer  e  apresentar  a  prestação
financeira.  4º  item da pauta: Informes.   O presidente  Sr.  Antônio  fala  sobre  a
inauguração  da  Terapia  Intensiva  do  Hospital  Regional  João  de  Freitas  no  dia
09/03/2015  e  convida  a  todos  para  estarem  presentes,  também  lê  um  ofício
encaminhado  as  Entidades  solicitando  a  substituição  dos  conselheiros  faltosos,
ofício  também  encaminhado  a  Secretaria  de  Saúde  solicitando  relatório  de
destinação de verbas Estaduais e Federais para reformas e construções, e informa
que a  Entidade  Santa  Casa já  enviou representantes  em substituição a  Andressa
Ribeiro  Zorzan  e  Osvaldo  Damião,  consecutivamente  fará  parte  Sra.  Cristiane
Rocha de Siqueira e a irmã Antônia de Fátima Francisco, fala também que a vaga de
Mayra  Mara  Xavier  representante  da  UAMMA,  foi  ocupada  pela  Sra.  Fabiana
Bastos  Esteves  usuária  titular  representante  da  Associação  de  Moradores  do
Conjunto  Tropical  e  conforme  ofício  encaminhado  para  entidade  UAMMA Sr.
Alzira Maria da Silva Rocha passará a titular, pois o Sr. Antônio Alves da Silva fora
afastado. O conselheiro Sr. Zanatta pede pauta para próxima reunião, assunto será a
Reunião de Contratualização do POA dos Hospitais Santa Casa e João de Freitas.
Na sequência por não existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a
presença de todos e encerra a reunião às 22h05min horas. Eu, Srª Maria de Lourdes
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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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