
Ata da Reunião Ordinária nº 238 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia nove (09) de dezembro de dois mil e quinze (2015), com inicio às
20:05 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 237 (Ordinária) e Ata
nº 003 (Extraordinária); Secretaria Municipal de Saúde; Campanhas Outubro
Rosa  e  Novembro  Azul;  Campanhas  de  Cirurgias  Eletivas;  Conferência
Nacional  de  Saúde;  Informes. O  Presidente  do  conselho  Sr.  Antônio  Garcez
Novaes Neto cumprimenta a todos e agradece a presença em seguida passa para o
1º  item  da  pauta:  Aprovação  da  Ata  nº  237  (Ordinária)  e  Ata  nº  003
(Extraordinária).  O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser
feita,  a  conselheira  Sr.  Antônio Garcez Novaes  Neto  pede ressalva  na  linha 40
porque falou e parabenizou o trabalho de Presidente Sr. Antônio Martins dos Santos
inclusive por ser o primeiro Presidente usuário, não havendo mais ressalvas as atas
são aprovadas por unanimidade. 2º item da pauta e 3º item da pauta: Campanhas
Outubro Rosa e Novembro Azul; Campanhas de Cirurgias Eletivas.  O Presidente
Sr. Neto fala que como ele é o único presente da mesa até o momento, fala que o o
assunto Secretaria Municipal de Saúde será tratado nos Informes no final da pauta.
Em seguida fala esteve reunido com os integrantes da mesa e que discutiram a
respeito da fala dos conselheiros onde será determinado um tempo passado o tempo
entrarão em outro assunto para não se prolongarem, a 1ª Secretária fará a Ata a 2ª
Secretária fará a inscrição de quem deseja falar, comentar sobre assunto pautado,
diz que será criado um crachá para os titulares de cada entidade e atrás do crachá
constará o conselheiro suplente, pedem também que as falas não sejam extensivas
para dar oportunidade de todos falarem, quem faltar deverá apresentar justificativa
e o Conselho aprovará as justificativas, fala que toda alteração de conselheiros a
Secretária  Executiva  fará  a  leitura  e  a  justificativa,  e  as  ausências  serão
comunicadas as entidades, e todas reuniões serão pautadas, no caso das Comissões
fala que a mesa se reunirá em janeiro com um pouco mais de tempo para discutirem
mas a princípio serão 2 (duas) comissões, fala que o próxima reunião do Conselho
será na primeira semana de fevereiro e que na segunda quinzena de janeiro será
montado uma reunião para tratar das comissões. Em seguida Sr. Neto pede 2 (dois)
membros  do  conselho  para  auxiliarem  no  calendário  do  ano,  e  eventos  para
divulgação, começando a participar ajudando no calendário da Secretaria Municipal
de Saúde as conselheiras Sra. Adelaide e Sra. Irene se candidatam a ajudar. Sr. Neto
diz  que  está  muito  feliz  com  as  campanhas  realizadas  do  Outubro  Rosa  e
Novembro Azul que muitas pessoas foram beneficiadas com exames, consultas e
palestras em seguida passa a palavra a conselheira Sra. Patrícia Ferro que fala do
Outubro  Rosa  onde  foram  realizadas  1789  mamografias  e  passa  a  palavra  ao
conselheiro  Sr.  Leandro  que  faz  apresentação  do  Novembro  Azul  onde  foram
realizadas palestras para aproximadamente 300 (trezentos) homens, realizados 751
(setecentos e cinquenta e um) hemograma, 49 (quarenta e nove) US PSA realizados
e no dia 28, 30 (trinta) consultas com  Urologista, totalizando 12 (doze) palestras
incluindo os realizados nos 3 (três) PAM 18HS foram 481 homens atendidos. A
conselheira Sra. Maristela pergunta se houve alguma complicação desses 30 (trinta)
homens  atendidos  em  consulta  com  Urologista,  falou  que  alguns  tiveram  que
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repetir exames, mas que até o momento nenhum apresentou alguma complicação
explica que os homens recebiam as palestras em seguida recebiam um vale para
fazer os exames, O Presidente Sr. Neto fala que o Novembro Azul é do município
de Arapongas e que para 2016 pretendem colocar na agenda da Secretaria o Agosto
Amarelo,  Setembro  Verde,  Outubro  Rosa,  Novembro  Azul  e  o  Dezembro
Vermelho.  Continua falando que em janeiro iniciam as Campanhas de Cirurgias
Eletivas e passa a palavra para conselheira Sra. Maristela que fala que atualmente
“vivem”  de  cirurgias  eletivas  e  fala  que  houve  disparidade  entre  Arapongas  e
Apucarana, Arapongas encaminhou 2975 cirurgias para 16ª RS entrar na fila da
espera, diz que o Hospital Regional João de Freitas já pactuou muitas cirurgia e
agora a Santa Casa está pactuando, fala que neste último final de semana 5 (cinco)
ônibus foram atendidos em Londrina na HOFTALON nos casos de Catarata e que o
município também facilitará os óculos e diz que a campanha vai até agosto de 2016
mas  que  infelizmente  nos  casos  de  urologista,  ginecologista  ainda  não  tiveram
retorno do Estado e as cirurgias continuam na fila de espera e que já estão cobrando
dos prestadores a relação das cirurgias realizadas para ter controle de quantas já
foram realizadas. A conselheira Sra. Irene parabeniza o atendimento e a agilidade
que estão tendo nas cirurgias de catarata e que inclusive esteve acompanhando sua
sogra e que é emocionante ver aquele tanto de gente sendo atendida. Sr. Zanatta
pergunta  a  Sra.  Maristela  se  há  algum  problema  relacionado  as  cirurgias,  ela
responde dizendo que só até a Santa Casa se adequar com a agenda, na demora nos
serviços de ortopedia, ginecologia e urologia. Sr. Neto fala que foram pessoalmente
na HOFTALON para conhecer e fala que de fato é emocionante e a agilidade da
HOFTALON é inacreditável  e fala que somente dois hospitais no Paraná tem a
ONA que é um certificado de atendimento e um desses hospitais é a HOFTALON,
fala  que  as  cirurgias  gerais  e  catarata  foram zeradas,  cirurgias  vasculares  60%
(sessenta por centro) realizadas e as de otorrino também foram muitas e fala que
estão tentando convencer os médicos da Santa Casa em ajudar na fila de espera das
outras  especialidades  que  estão  paradas.  O  conselheiro  Sr.  Zanatta  fala  que  é
importante salientar que nos casos de ortopedia, os prestadores não estão querendo
porque a tabela não contempla a peça âncora nos casos de manguito rotador e cada
caso tem um particular que não é contemplado e isso deve ser discutido junto ao
Ministério Público o que cobre e o que não cobre. Sra. Maristela fala que estão com
casos de pacientes que reclamam que estão esperando a mais de um ano cirurgia de
catarata, mas que muitos pacientes não estão sendo localizados nos telefones de
contato  e  nem  pelas  UBS  através  das  Agentes  de  Saúde.  4º  item  da  pauta:
Conferência Nacional de Saúde. O Sr. Neto fala que sobre a Conferência Nacional
de Saúde, diz que foi uma das piores que já viu, fala que não deixaram discutir as
propostas, e que abriram espaço para a Presidente Dilma falar e não para discutir
propostas, diz que a Presidente do Conselho Nacional de Saúde se posicionou a
favor da CPMF e falou em alto e bom som que todos os brasileiros eram a favor da
CPMF, mesmo todos  falando que  eram contra,  diz  que como estavam mais no
fundo eles a princípio estavam sendo usados como uma manobra política e não um
local para se discutir propostas. A conselheira Sra. Alzira Maria falou que podia
escolher o grupo, as propostas foram reprovadas sem chance de votos. 5º item da
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pauta: Informes. Sr. Neto fala que a Cerimônia do Conselho Tutelar será realizada
no dia 11/12/2015 no auditório da Prefeitura e que no mesmo dia acontece a 3ª
Amostra da Saúde da Família com os PSF, dia 15/12/2015 tem audiência pública do
Observatório  Municipal  também  no  auditório,  no  mesmo  dia  no  auditório  do
IPPASA assinaturas para construção do PAI dia 19/12/2015 jantar dançante para
funcionários da Saúde, CMS e Sindicato. Diz que no dia 18/12/2015 a Secretaria de
Saúde entra em recesso até o dia 03/01/2016, retornando no dia 04/01/2016 e que a
Epidemio e CAPS vão estar de sobreaviso/plantão e os postos estarão fechados.
Sra.  Malu  gostaria  da  oportunidade  e  parabeniza  a  UPA pelo  atendimento  e  o
trabalho  que  tem  sido  realizado  na  Unidade,  fala  que  já  criticou,  mas  esteve
precisando do atendimento e notou melhoras. Sr. Neto fala que a equipe da UPA
está  muito  boa,  e  que  a  equipe  médica  tem  contribuído  muito  na  agilidade
mantendo o contato com os hospitais, diminuindo assim o número de transferências
indevidas.  O servidor Sr.  Francisco da Vigilância  Sanitária fala  que veio a  esta
reunião para pedir a prestação de contas de 2013 até então porque os carros estão
em péssimas condições e quer saber se há verba para manutenção. Sr. Neto fala que
já foi aberto licitação, e diz que a Secretaria já recebeu mais um veiculo e que
inclusive esteve em reunião com a Central de Veículos que agora está num espaço
maior no antigo Espaço Cidadão.  O Presidente  agradece a presença de todos e
encerra a reunião às 22h00min horas. Eu, Srª Maria Madalena Gomes Carneiro 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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