
Ata da Reunião Ordinária nº 222 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia quatro (4) de junho de dois mil e catorze (2014), com inicio às
20h15min,  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  221
(Ordinária); Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Antônio Martins dos Santos –
Assuntos  relacionados  ao  Conselho  (Conselheiros,  Entidades,  entre  outros);
Informes. O Presidente Sr. Antônio 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 221. O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser feita
na Ata nº 220, Sr. Eucir Antônio Zanatta pede complemento de sua fala na linha 34
porque não ficou claro que o assunto tratado era  as contratualizações dos hospitais.
Sr. Antônio em seguida pede aprovação da ata, a qual é aprovada por unanimidade.
2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde. Assunto retirado de pauta pois os
Sr. Alcides Livrari Junior não pode estar presente a esta reunião. 3º item da pauta
Sr.  Antônio  Martins  dos  Santos  –  Assuntos  relacionados  ao  Conselho
(Conselheiros,  Entidades,  entre outros):  O presidente  Sr.  Antônio fala  que  não
houve  conselheiros  presentes  na  inauguração  do  CAPS II  “Abelardo  de  Araújo
Moreira” (Centro de Atenção Psicossocial), Sr. Manoel disse que esteve presente,
Sr.  Antônio continua falando que houve uma homenagem feita  ao Conselho,  na
placa de inauguração está registrado o Conselho Municipal de Saúde. Fala que na
semana passada esteve em Curitiba para participar de um Seminário e comemoração
dos 20 anos do Conselho Estadual de Saúde do Paraná. Continua falando que a
Comissão  de  Controle  e  Avaliação  já  esteve  presente  na  Santa  Casa,  e  que  a
entidade que mais cobra para continuar com esta Comissão é a UAMMA, e que
infelizmente não houve a presença do representante Sr. Jose Luiz Pereira (Zelão)
desta entidade na visita ao Hospital Regional João de Freitas,  a conselheira Sra.
Alzira Maria da Silva Rocha e Sra. Maria Madalena Carneiro também não puderam
comparecer mas justificaram a ausência, na visita como estavam em apenas três
pessoas,  Sr.  Antônio,  Sra.  Maria  Lucia  de  Abreu Ferreira  e  Sra.  Alzira  Paulino
resolveram marcar para outro dia, pois é necessário que tenha mais pessoas para
visitar um hospital de tal porte. Sr. Antônio volta ao assunto das contratualizações
que  o  Sr.  Zanatta  falou  na  reunião  anterior,  Sr.  Zanatta  pede  que  estas
contratualizações sejam apresentadas ao conselho para serem estudadas e analisadas
as metas dessas contratualizações e através de um levantamento de dados verificar
se as metas estão sendo cumpridas. Sugere a criação de uma Comissão de Avaliação
destes contratos, para que as contratualizações não seja um assunto superficial entre
os conselheiros e quando  surgir o assunto em pauta seja de conhecimento de todos
e fonte para argumentações, sugestões, questionamentos, o conselheiro Sr. Evandro
Rodrigues  de  Souza  fala  que  é  necessário  que  antes  haja  uma  reunião  para
conhecerem estes contratos,  para que possam saber analisar e verificar os dados
neles contidos. A conselheira Sra. Maristela de Assis Chagas também sugere que
questionem estes hospitais sobre a quantidade de exames que são encaminhados
pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Arapongas.  Fica  decidido  entre  os
conselheiros o envio de ofício a estes hospitais solicitando a programação com os
dados destas  contratualizações. Em seguida a conselheira Sra. Maristela, fala que
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recebeu  uma  ligação  da  16ª  Regional  de  Saúde  falando  que  o  conselheiro  Sr.
Antônio Alves da Silva (Tota), estava presente solicitando liberação de exames e se
identificou como sendo do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas, continua
falando que há inúmeras ressonâncias na fila de espera na 16ª RS, e que o Sr. Tota
como conselheiro conseguiu a liberação de algumas destas. No Regimento Interno
deste Conselho Art. 16º–É vedado aos conselheiros titulares e aos suplentes: I.
representar ou pronunciar–se publicamente sobre qualquer assunto, através de
órgãos da mídia ou em qualquer outra instancia, em nome do CMS, sem a devida
anuência  da direção  ou  plenária  deste  conselho  II.  Agir  deliberadamente  em
ações  de  fiscalização,  acompanhamento  ou  avaliação  de  serviços  de  saúde
pública, por conta própria e independente, que não seja de conhecimento e do
consentimento  da  direção  ou  plenária  deste  conselho,  conforme  regimento
interno da comissão de fiscalização; III. Tomar decisões ou ações em nome do
CMS, sem o prévio conhecimento da direção ou da plenária. Fica decidido entre
os  conselheiros  para  enviar  a  entidade  UAMMA,  com cópia  para  o  Ministério
Público, ofício relatando o ocorrido envolvendo o representante desta entidade. A
conselheira Sra. Maria de Lourdes Azevedo Campos (Malu) comenta que recebeu
reclamações  de  usuários  sobre  a  falta  de  médicos  nas  UBS,  o  conselheiro  Sr.
Zanatta pede que haja um cuidado ao tratar deste assunto pois, nem sempre é o que
falam. Sr. Zanatta continua falando que um médico tem visitas domiciliares, troca
de receitas, serviços externos, folgas e isso não quer dizer que faltem ao trabalho ou
a UBS não possui médico. Sra. Malu pede para que o Conselho envie um ofício
para Secretaria de Saúde solicitando a quantidade médicos, enfermeiros e técnicos
de enfermagem de cada UBS bem como, o nome de cada profissional. O Presidente
Sr. Antônio solicita a aprovação do Plano de Trabalho para reforma da UBS da Vila
Araponguinha, os conselheiros votaram contra a aprovação do Plano de Trabalho
pois o Plano veio em branco sem o valor da verba a ser recebida e para onde será
destinada. Em contrapartida  aprovam a reforma da UBS da Vila Araponguinha mas
que só será aprovado o Plano de Trabalho se a Secretaria de Saúde apresentar estes
dados.  4º  item  da  pauta:  Informes.  O  conselheiro  Sr.  Sérgio  Azevedo  solicita
esclarecimentos  sobre  a  saída  do  Dr.  Flávio  Jum  Kazuma,  infectologista  na
Vigilância Epidemiológica,  diz ter sido uma grande perda pois,  o mesmo estava
com a equipe há 10 anos. O conselheiro Sr. Anselmo Durante recebeu reclamações
de  usuários  que  foram  na  UPA e  dizem  terem  sido  mal  atendidos  por  alguns
funcionários, o conselheiro Sr. Robilan Camargo, gerente da UPA, fala que isso são
casos isolados, porque diariamente passam inúmeras pessoas e que a reclamação de
duas ou três pessoas é natural e o que seria estranho é se a maioria dos pacientes
atendidos reclamassem, mas diz que nesses casos o que pode ser feito é no ato da
reclamação anotar  tudo o que o reclamante falar e encaminhar para Unidade de
Pronto Atendimento para verificar se a reclamação procede. Na sequencia por não
existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos e
encerra a reunião às 21h30min horas. Eu, Srª Maria de Lourdes Azevedo Campos 2ª
Secretária,  lavrei  a  presente  Ata  que  será  transcrita  para  o  livro  pela  Secretária
Executiva Sra. Rossana P. Pelegrini e depois de lida será assinada por mim e demais
membros deste conselho.
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