
Ata da Reunião Ordinária nº 236 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia sete (07) de outubro de dois mil e quinze (2015), com inicio às
20hs, 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 235  (Ordinária);
Secretaria Municipal de Saúde; Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre;
Eleição da Mesa Diretora para 21/10/2015; Informes. O Presidente do conselho
Sr. Antônio Martins cumprimenta a todos e agradece a presença em seguida passa
para o 1º item da pauta: Aprovação da Ata nº 235 (Ordinária).  O Presidente Sr.
Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser feita, não havendo ressalvas as atas
são aprovadas por unanimidade.  2º item da pauta e 3º item da pauta: Secretaria
Municipal  de  Saúde;  Prestação  de  Contas  do  Segundo  Quadrimestre. O
Presidente Sr. Antônio informa que se encontra presente a pedido dos conselheiros
o Sr. Luiz Garanhani contador da Prefeitura para informar e explicar os valores
gastos em saúde. O Sr. Luiz Garanhani inicia a apresentação.  O conselheiro Sr.
Carlos Freitas diz que a apresentação de contas assim desta forma não deve ser
aprovada, haja visto que seria necessário uma comissão para analisar antes e depois
e depois trazer para o conselho. O Presidente informa que não é uma prestação de
contas para aprovação e sim apenas uma informação.  O Conselheiro Sr.  Carlos
entende a apresentação, porém se abstém de qualquer aprovação que por hora possa
vir sem antes verificar e comprovar os devidos gastos. O conselheiro Sr. Zanatta
informa  que  sempre  foi  feita  desta  forma,  que  há  alguns  anos  tivemos  neste
conselho uma conselheira que buscava essas explicações antes para que ao menos
pudéssemos analisar e então questionar. O Contador informa a Prestação de Contas
é feita na Câmara de Vereadores antes da Prestação de Contas no Conselho e que
não há problemas. O Conselheiro Serginho entende que a apresentação na Câmara
não tenha problema, até porque a contabilidade apresenta e após é que eles irá ser
analisado, diz ao conselheiro Carlos que sem duvida alguma é preciso sim termos
esses dados antes e que para os próximos anos de fato essa comissão de finanças
funcione  e  aí  então  os  conselheiros  terão  os  dados  com  comprovação.  A
Conselheira Malu diz que o que se percebe é que é um saco sem fundo, todas as
prestações de contas os números são muito elevados, os gastos são exorbitantes,
mas que é necessário que ela venha com os gastos do quadrimestre  por exemplo
água, luz, esgoto, quem gastou e quanto gastou, e que é simples verificar os gastos
e fazer uma média dos últimos 4 (quatro) meses, e não vir apenas com o empenho
de um valor e dizer que esse empenho não é suficiente e que será necessário fazer
correções, coisa simples mas que fica melhor para o entendimento e a posterior
aprovação  que  não  acontecerá  hoje,  mas  será  necessária  mais  para  frente.  O
Presidente o pede que quem está satisfeito com essa apresentação levante a mãos. A
Conselheira Sra. Malu diz que não é questão de estar ou não satisfeito, a questão é
de entendimento, o Conselheiro Sr. Zanatta diz que não há necessidade de levantar
a  mãos  haja  visto  que  como  Presidente  falou  é  apenas  uma  apresentação,  o
conselheiro Sr Carlos entende que levantar a mão é aprovar e como disse se abstém
de tal ato sem antes verificar a realidade desses gastos.  O Presidente entende e
pede aos conselheiros que caso tenham duvida que se unam em comissão e vão até
a Contabilidade e tragam para nós conselheiros relatório e dessa forma agradece a
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presença do Sr º Luiz e dá por encerrada essa 1º parte da reunião.Na seqüência com
a palavra o Secretário de Saúde Sr. Antônio Garcez de Novaes Netto passa para a
Prestação de Contas e passa apenas para conhecimento do Conselho a atualização
de datas do Projeto para reforma da UBS Vila Araponguinha que já havia sido
aprovada por este Conselho conforme  em reunião extraordinária de nº 003/2014
realizada em 09 de junho de 2014 e enviado  parecer favorável  a Secretaria de
Saúde. Dá-se início a apresentação da Prestação de Contas. O conselheiro Carlos
diz que está nesse Conselho para representar  uma categoria e que é dever dele
informar e repassar  ao seu Sindicato as informações aqui prestadas e aí está a
necessidade de documentos comprobatórios. O Conselheiro Sr. Zanatta retorna a
palavra no sentido de que é necessário essa documentação antes dessa aprovação. O
Presidente  entende sim essa necessidade é que de fato a vaga aqui é do setor ao
qual representa e não da pessoa do  conselheiro. Na seqüência pede a aprovação
desta prestação de conta. E novamente volta o questionamento da necessidade de
avaliar .Na seqüência o Presidente informa que recebeu do Ministério Público uma
denúncia feita pelo antigo conselheiro Sr. Antônio Alves da Silva (Tota), na época
representante da UAMMA, denúncia contra os conselheiros Sr. Sérgio Donizete de
Azevedo e Sr. Zanatta. A conselheira Sr. Maria Adelaide Cireia deixa claro que esse
ato, mesmo sendo o Sr. Tota representante da UAMMA, não é um ato apoiado pela
UAMMA  e sim de responsabilidade exclusiva da pessoa do Sr. Tota. O Presidente
informa que o Conselho já enviou resposta  ao Ministério Público e agora resta
esperar  se  o  Promotor  ira  aceitá-la  ou  não.  Alguns  conselheiros  questionam o
assunto desta solicitação e o Presidente informa que o questionamento é em relação
a legitimidade dos dois conselheiros neste conselho. 4º item da Pauta: Eleição da
Mesa Diretora.  Em relação a  formação da mesa  diretiva que deveria acontecer
nesta reunião,  com a palavra o Conselheiro Sr.  Fábio representante  do Hospital
João de Freitas, diz que para que seja legítima essa formação deve acontecer e que
deve seguir as premissas do Regimento Interno conforme em seu CAPITULO IX –
Das Eleições, é preciso formar uma chapa com paridade e necessário uma comissão
para acompanhar essa chapa e a publicação do nomes dos componentes para que a
comunidade saiba e caso tenha alguém contra isso possa impugnar essa eleição. O
Presidente Sr. Antônio solicitada aos conselheiros se querem ou não que a chapa
fosse montada hoje, 9 (nove) conselheiros optaram que não fosse montada hoje e 5
(cinco) optaram que fosse montada hoje, por maioria fica decidido que a chapa será
montada  em  outra  ocasião  em  Reunião  Extraordinária  Na  sequência  por  não
existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos e
encerra a reunião às 22h00min horas. Eu, Srª Maria de Lourdes 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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