
Ata da Reunião Ordinária de número 120 do Conselho Municipal de Saúde de 1 

Arapongas. Aos Cinco Dias do Mês de Outubro de Dois Mil e Cinco, às dezenove horas e 2 

cinqüenta e cinco minutos, nas dependências da sala de reuniões da antiga faculdade, sito à 3 

Rua das Garças n. º 290, inicia-se a reunião com o Presidente Dr. Helcio Kazuhiro Watanabe 4 

cumprimentando a todos os presentes, e na seqüência solicitando a aprovação das atas das 5 

reuniões anteriores, de números 118 e 119. Houve aprovação por unanimidade, no entanto, a 6 

Conselheira Maria Izabel pede que conste em ata que era favorável a realização da 7 

Conferência Municipal de Saúde em um dia de domingo. Em seguida o Presidente Dr. Helcio 8 

fala sobre a mudança de horário das reuniões do Conselho, pois até as Conferências de Saúde 9 

da região estão sendo realizadas durante o dia, conforme convites recebidos, e coloca o 10 

assunto em discussão, pois quer saber a opinião dos conselheiros. Sugere que seja feita 11 

também as quartas – feiras, das 9:00 às 12:00 horas. A Senhora Adelaide, pergunta se há 12 

muitos funcionários públicos que participam das reuniões. O Conselheiro João Jr., fala que as 13 

reuniões do Condema são realizadas às 17:00 horas. O Conselheiro Basílio fala que todos são 14 

voluntários e estão cedendo o tempo livre, e não podem perder o trabalho. O Presidente Dr. 15 

Helcio diz que mesmo assim ou outros Conselhos fazem suas reuniões durante o dia. O Sr. 16 

José Luiz fala que ficou feliz em poder participar do Conselho Municipal de Saúde, mas é 17 

regra e a empresa não permite que os funcionários saiam em horário de trabalho. A 18 

Conselheira Maria Izabel sugere que esse assunto seja mais bem discutido em uma próxima 19 

reunião. O Presidente Dr. Helcio concorda, diz que é a sugestão mais sensata. Em seguida 20 

passa o material que será utilizado na Conferência, para que os conselheiros conheçam, 21 

informa da quantidade de inscrições que já foram feitas até o momento, distribuídos em todos 22 

os segmentos. E que os Conselheiros têm autonomia para levar qualquer assunto a Comissão 23 

Organizadora. O Conselheiro Euclides elogia o material elaborado. A Conselheira Sandra fala 24 

que achou interessante um assunto no material que o Conselheiro Euclides distribuiu, para 25 

falar na Conferência. O Presidente Dr. Helcio diz que ela pode sugerir para que seja 26 

apresentado. A Conselheira Maria de Lurdes fala que está gostando da forma como o 27 

conselho está conduzindo para a conferência e fala que amanha estarão todos reunidos e é o 28 

dia de falar mais ainda sobre os direitos e deveres do cidadão. Em seguida, o Presidente Dr. 29 

Helcio fala sobre a formação do Conselho Local que foi montado de acordo com a Resolução 30 

333 do Conselho Nacional de Saúde, e pede uma salva de palmas. Na seqüência apresenta a 31 

enfermeira Josiane Akutagawa responsável pelo Programa DST/AIDS para que faça a 32 

exposição sobre as metas para 2006 bem como a prestação de contas do segundo semestre de 33 

2005, a enfermeira Josiane informa que todas as informações que passará ao Conselho estão 34 

disponíveis também na internet e todos podem ter acesso. Fala do Plano de Ações e Metas que 35 

foi prorrogado pelo Ministério da Saúde até Dezembro de 2.005, e lembra que o Plano não 36 

está fechado, e que as Metas foram feitas de acordo com as necessidades do município. 37 

(Cópia da apresentação feita ao Conselho permanece arquivada junto a documentação da 38 

referida reunião), a Conselheira Maria de Lurdes pergunta se os valores programados para 39 

cada meta é suficiente. A Enfermeira Josiane informa que há critérios para o paciente receber 40 

ajuda, para receber a cesta básica por exemplo, os pacientes precisam ser de Arapongas e 41 

estarem fazendo tratamento com antiretrovirais, e por isso precisam de uma alimentação mais 42 

saudável. Hoje são quatorze pacientes, e informa também que para o próximo ano haverá 43 

aumento no número de pessoas atendidas. Fala também da importância de se alugar uma casa 44 

para o funcionamento do programa, que está sendo chamado de Centro de Testagem e 45 

Amostragem, e que seria uma casa utilizada para várias funções, para não “rotular” os 46 

pacientes, que  freqüentarem. A Conselheira Sandra fala sobre a falta de preservativos. A 47 

Enfermeira Josiane informa que uma parte vem do governo federal. O Presidente Dr. Helcio 48 

informa que já incluiu na dotação orçamentária para o próximo ano um valor a ser destinado 49 

para aquisição de preservativos. O Conselheiro Zanatta lembra que hoje estão amarradas as 50 



funções programáticas da gestão anterior. O Conselheiro Euclides lembra que a aplicação 51 

deste ano está foi programada o ano passado, e que não podem gastar mais que a meta. A 52 

Conselheira Romilda fala sobre o aconselhamento, que na Pastoral a idéia é desencentivar o 53 

sexo (só dentro do casamento). O Presidente Dr. Helcio informa que o PSF faz palestras e 54 

orienta, contudo não pode fazer distinção religiosa, pode fazer orientação. A Enfermeira 55 

Josiane fala que também fazem orientação principalmente aos grupos de risco. Após o 56 

intervalo, o Presidente Dr. Helcio começa falando sobre a Conferência de Trabalho Gestão e 57 

Saúde a ser realizada juntamente a Conferência Municipal de Saúde, onde será escolhido um 58 

titular e três suplentes do segmento usuário para a Conferência Estadual a ser realizada em 59 

novembro, e sugere que os mesmos façam a articulação e apresentem os representantes 60 

escolhidos. O Conselheiro Euclides fala que em várias conferências estaduais de saúde já 61 

foram encontradas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo lá. O Presidente Dr. Helcio 62 

fala que os usuários representam as diversas regiões do município e estão inteirados do 63 

assunto. O Conselheiro Euclides informa que no dia 19 de outubro haverá na regional de 64 

saúde a escolha dos representantes do segmento trabalhador para a Conferência Estadual de 65 

Saúde. O Presidente Dr. Helcio informa que recebeu oficio da Irmandade da Santa Casa de 66 

Arapongas onde há solicitação da sua representação junto ao Conselho Municipal de Saúde, 67 

onde a Senhora Valderléia Cassiano Campos passa a substituir a Sra. Irmã Maria Grion. No 68 

segundo ofício recebido, desta vez da Uamma há solicitação de remanejamento de seus 69 

representantes junto ao conselho, ficando assim constituída, como titulares o Sr. José Luiz 70 

Pereira, Antônio Martins do Santos, Maria Adelaide Oliveira Cireia e Antônio Alves da Silva, 71 

com os respectivos suplentes: Salvador Carvalho do Santos, Maria Lúcia de Abreu Ferreira, 72 

Osvaldo Sales e Aluiz Sebastião da Silva. Após esse informe e de dar as boas vindas aos 73 

novos conselheiros, agradece a participação e os serviços prestados em defesa do bem comum 74 

do Sr. Euclides, convidando-o para que participe de todas as reuniões deste Conselho. Neste 75 

momento, o Conselheiro Zanatta sugere que seja aberto um espaço de cinco minutos para que 76 

os representantes do segmento usuário se reúnam a fim de serem apresentados os nomes dos 77 

representantes para a participação tanto na Conferência Estadual de Saúde, quanto na 78 

Conferência de Gestão do Trabalho e Saúde. Após o referido intervalo, os conselheiros 79 

representantes do segmento usuário apresentam os seguintes nomes para a Conferência 80 

Estadual de Saúde: como titulares José Basílio, Maria Izabel Madeira Girassol, Antônio Alves 81 

da Silva, Antônio Martins dos Santos e Venceslau Adolfo de Melo Júnior e respectivos 82 

suplentes: Romilda Aparecida Ricci, Aluiz Sebastião da Silva, Maria Adelaide Oliveira 83 

Cireia, José Luiz Pereira, Maria Lúcia de Abreu Ferreira. Para a conferência de gestão do 84 

trabalho em saúde foi indicado o sr. José Luiz Pereira como titular, sendo seus suplentes: 85 

Maria Adelaide Oliveira Cireia, Venceslau Adolfo de Melo Júnior e José Basílio. O 86 

Presidente Dr. Helcio espera que todos os representantes façam um bom trabalho e fala que é 87 

obrigação dos conselheiros trazer informações para o restante do conselho. A conselheira 88 

Sandra da as boas vindas aos novos Conselheiros e solicita esclarecimentos sobre o motivo da 89 

substituição da representação da Uamma, quais foram os motivos que levaram a essa decisão. 90 

O Conselheiro José Luiz fala que é obrigação da Uamma informar aos presidentes de bairros 91 

sobre os fatos relacionados à área de saúde e vários conselheiros estavam ausentes, com essa 92 

mudança espera que os usuários defendam os seus interesses. A conselheira Sandra 93 

parabeniza os trabalhos e a atuação do Sr. Euclides no Conselho Municipal de Saúde. O 94 

Presidente Dr. Helcio fala que o Sr. Euclides sempre trouxe informações do Conselho 95 

Estadual ao Conselho Municipal e que continuará prestando esse serviço, pois possui 96 

bagagem e experiência e o interesse do gestor hoje está bem próximo do interesse do usuário, 97 

havendo uma harmonia, e gostaria que nesse conselho fossem defendidos os interesses da 98 

população. O Conselheiro Zanatta disse que a pergunta da Conselheira Sandra foi respondida, 99 

que a situação está clara. Como próximo assunto o Presidente Dr. Helcio convida a todos os 100 



conselheiros para a inauguração do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), cujo 101 

programa faz parte do plano de governo do prefeito Beto Pugliese, a referida inauguração 102 

ocorrerá no dia 21/10/05 às 15h. no antigo Hospital São José. Para finalizar o Presidente Dr. 103 

Helcio pede aos conselheiros que pensem sobre o horário da reunião e que tragam sugestões. 104 

O Conselheiro Zanatta diz que chegou atrasado, e fala que na ata anterior não consta uma fala 105 

sua nem os ofícios entregues ao Presidente. O Presidente Dr. Helcio conta com a colaboração 106 

de todos na Conferência Municipal de saúde e pede que sejam feitas críticas construtivas, 107 

antes de finalizar a conselheira Romilda fala do caso de seu pai que caiu e se machucou e foi 108 

levado ao S.P.A.24h. e depois encaminhado ao Hospital João de Freitas, fala que o mesmo 109 

ficou em jejum e depois não pode fazer a cirurgia então programada. O Presidente Dr. Helcio 110 

informa que a referida conselheira tem duas opções pode apresentar sua reclamação junto à 111 

ouvidoria da Secretaria de Saúde ou falar diretamente com o prestador. Na seqüência o 112 

Presidente Dr. Helcio agradece a todos pela presença, deseja uma boa noite e declara 113 

encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lucimara Moreira Cardoso lavrei a 114 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos demais interessados. 115 


