
Ata da Reunião Ordinária nº 216 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia quatro (04) de dezembro de dois mil e treze (2013), com inicio às
20h30min,  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  215;
Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Leitura  e  aprovação  da  Ata  X  Conferência
Municipal de Saúde Euclides Gonçalves; Aprovação da ampliação de mais uma
equipe PSF no Araucária; Confraternização do Conselho; Assuntos Diversos. O
Presidente  Sr.  Antonio  Martins  dos  Santos  (Usuário  Titular-  Ong  olho  d  água)
agradece a presença de todos e passa para o 1º item da pauta: Aprovação da Ata nº
215.  O  Presidente  pede  a  aprovação  da  Ata  nº  215  e  todos  a  aprovam  por
unanimidade,  porém  informa  que  houve  ressalvas  pelo  Dr.  Alecsandro  que
compareceu  ao  Conselho  solicitando,  na  linha  97 onde  o  mesmo havia  dito  na
ocasião que a esposa do Sr. Euclides não conseguia um documento que a liberasse
para  dar  entrada  no seguro  do esposo  falecido,  porém ela  conseguiu  no SPAM
24HORAS  e não consegui especificamente na Santa Casa, na linha 159 onde fala
que o pedido de um filho muitas vezes faz a diferença, o Dr. Alecsandro comentou
na ocasião da existência de um Projeto denominado Pense Bem que foi implantado
na cidade de Maringá que tem como objetivo a conscientização e prevenção de
acidentes de trânsito, e finalmente na linha  196 antes da fala do Dr. Rodrigo ele
havia dito que no dia 26/10/2013 na parte da manhã e também no início da tarde
não havia médico na Santa Casa, e disse também que isso não foi a primeira vez que
aconteceu. A Conselheira Madalena diz que o problema não é a Santa Casa, e sim
de que um plantonista somente não consegue atender várias emergências ao mesmo
tempo. O Secretário de Saúde Sr. Alcides complementa que emergências são casos
de pronto atendimento e não de PSF (Programa Saúde da Família) como muitos
procuram, o Conselheiro Sr. Venceslau lembra que PSF é para prevenção de saúde e
não  emergência.  O  Conselheiro  Jorge  então  sugere  que  seja  elaborado  um
informativo que fale do trabalho que é realizado nos Prontos Socorros e nos PSF
para a população ter conhecimento e não haja sobrecarga nos PSF. Sr. Alcides diz
que  o  ideal  seriam mais médicos,  e  que estão providenciando um aumento  no
efetivo. Em sequência Sr. Antonio passa para 2º item da pauta:Leitura e aprovação
da Ata X Conferência Municipal de Saúde Euclides Gonçalves. A leitura da Ata é
realizada e o Sr. Antonio Garcez Neto solicita ressalva na linha 215, ele diz que na
própria Conferência a palavra responsabilizar foi substituída pela palavra orientar,
na sequência Sr. Antonio pergunta se mais alguém tem ressalva a fazer, todos falam
que não há mais ressalvas, sendo a Ata da X Conferência provada por unanimidade.
Sr. Neto fala ainda que provavelmente antes da Copa do Mundo, será realizada a
Conferencia Estadual e que todas estas propostas colocadas na Conferência podem
ser incluídas no Plano de Saúde. Sr. Antonio informa que o Sr. Jose Luiz Pereira
assumiu como titular o lugar do Sr. Adilson Alves Barreto, agora suplente, que por
sua vez assume o lugar do Sr. Pedro Julio Pavanello. Sr. Alcides na sequência fala
de  que  esteve  durante  a  tarde,  juntamente  com  o  Dr.  Flávio  Vilas  Boas,  no
CISAM(Centro  Integrado  de  Saúde  da  Mulher)  para  cumprir  as  metas  da
Conferência.  Em seguida  fala  da  detenção  de  um cidadão,  proprietário  de  uma
borracharia,  preso  nesta  manhã  que  cometia  um  crime  contra  o  controle  de
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endemias,  no  estabelecimento  existiam  vários  focos  de  dengue,  e  por  diversas
vezes, este cidadão, havia sido alertado pelas agentes do controle de endemias que
passavam constantemente no local. Diz que recebeu uma solicitação da Promotora,
Ministério  Público,  para que haja  uma capacitação dos  Conselheiros referente  a
Dengue, e que todos os Conselheiros serão convocados, e caso não compareçam
deverão justificar a ausência. Continua falando que a Licitação da UPA (Unidade de
Pronto  Atendimento)  será  finalizada  até  sexta-feira,  e  que  amanhã  será  feita  a
Licitação dos móveis e equipamentos para a Unidade.  Em sequência Sr. Antonio
passa para 3º item da pauta:Aprovação da ampliação de mais uma equipe PSF no
Araucária. Sr. Alcides pede a palavra e diz que essa Unidade de PSF na região do
Araucária  é  de  extrema  necessidade  devido  o  grande  crescimento  populacional
naquela região, e que possivelmente terá que ser solicitado ao Conselho Municipal a
aprovação de  mais  uma Unidade.  Sr.  José  Luiz  Pereira  (Zelão)  pergunta  ao  Sr.
Alcides quando o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ficará pronto, Sr. Alcides
diz que a previsão é para até 31 (trinta e um) de março do ano que vem, Sr. Alcides
continua dizendo que a maioria dos médicos serão por credenciamento de plantão.
Em sequência diz que recebeu em certa ocasião a Rede Globo local, referente uma
denúncia  que  o  UPA já  estaria  pronto  e  não  estava  funcionando,  diz  que  o
Ministério Público tem em mãos todos os problemas encontrados no local, e que
estes  estão  tendo  que  ser  sanados  nesta  gestão,  diz  que  caso  teve  uma  grande
repercussão em todo o Estado. A Conselheira Maria de Lourdes Azevedo Campos
(Malu) questiona o Sr. Alcides se há previsão para o PSF do Araucária estar pronto,
ele  diz  que  vai  ser  uma  UBS  (Unidade  Básica  de  Saúde)  porte  dois,  e  que  a
Licitação foi aprovada na data de hoje e que isso leva um certo tempo. O Presidente
Sr. Antonio solicita a aprovação da ampliação  desta equipe e todos os conselheiros
aprovam por  unanimidade.  Sr.  Alcides pede a  palavra e diz que recebeu de um
cidadão,  através  de uma rede social,  um depoimento  do atendimento  no SPAM
24HORAS,  onde  o  mesmo  relata  que  levou  uma  pessoa  da  família  e  que  o
atendimento foi excelente e ficou muito satisfeito da atenção que receberam.  Em
sequência Sr. Antonio fala que foi acrescentado na Pauta de hoje, a Aprovação do
Projeto  SIM  da  ULTRAMED,  diz  que  será  de  grande  valia  pois  aumentará  o
número de tomografias para o município. Sr. Alcides pede a palavra e fala que há
uma  grade  demanda  nos  exames  de  tomografia  e  o  município  precisa  de  uma
empresa  credenciada  para  realizá-los,  a  ULTRAMED  apresentou-se
espontaneamente  para  o  credenciamento,  este  projeto  vêm  para  agilizar  estes
exames,  beneficiando então  o município. Sr.  Antonio solicita  a  aprovação deste
Projeto e todos os Conselheiros aprovam por unanimidade. Sr. Antonio comenta que
levou a esposa e os dois filhos do Sr. Euclides para o Conferência do Idoso em
Curitiba, onde houve uma homenagem ao Sr. Euclides. O conselheiro Sérgio diz
que  participou  do  HOSPSUS,  e  lembra  que  se  não  houver  representante  do
Conselho nesta avaliação, pode ocorrer perda de verba para o município. Sr. Neto
agradece  a  avaliação  do  Conselho  na  Irmandade  Santa  Casa.  O  Conselheiro
Venceslau diz que haverá reunião da CIST (Comissão Intersetorial  de Saúde do
Trabalhador) no dia 18/12/2013 às 08:30 no auditório da Prefeitura, para definir
planos, metas e datas em que serão realizadas as reuniões e fala que conta com o
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apoio  do  Conselho.  Sr.  Antonio  fala  que  a  confraternização  do  conselho  será
realizada na Churrascaria Herança à partir das 19:30 do dia 12/12/2013 e conta com
a presença de todos os conselheiros. Na sequencia por não existirem outros assuntos
para  tratar,  o  Presidente  agradece  a  presença  de  todos  e  encerra  a  reunião  às
22h00min horas. Eu, Maria de Lourdes Azevedo Campos 2ª Secretaria na ausência
da Srª Geane Rosa Cardeal da Costa 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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