
Ata da Reunião Ordinária nº 220 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada  no  dia  dois  (2)  de  abril  de  dois  mil  e  catorze  (2014),  com inicio  às
20h10min,  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  219
(Ordinária); Aprovação da Ata nº 01 (Extraordinária);  Aprovação da Ata nº 02
(Extraordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Formação  das  Comissões;
Hospital  Regional  João  de  Freitas  –  Informes  sobre  a  Gestão  do  Hospital;
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 219. O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser feita
na Ata nº 219 e pede aprovação da mesma, a qual é aprovada por unanimidade. 2º
Aprovação da Ata nº 01 (Extraordinária). O Presidente Sr. Antônio pergunta se há
alguma ressalva a ser  feita na Ata nº  01 e pede aprovação da mesma, a qual  é
aprovada  por  unanimidade.  3º  item  da  pauta:  Aprovação  da  Ata  nº  02
(Extraordinária).  O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser
feita na Ata nº 02 e pede aprovação da mesma, a qual é aprovada por unanimidade.
O presidente Sr. Antônio fala que recebeu da entidade UAMMA um pedido formal
solicitando a substituição do conselheiro Sr. Adilson pela Sra. Alzira Maria da Silva
Rocha, e também recebeu uma justificativa da falta do Sr. José Luiz Pereira nesta
reunião, pois o mesmo está trabalhando. Sr. Antônio continua falando que recebeu
um ofício da Associação dos Profissionais de Enfermagem indicando a Sra. Rubia
Carla Barreto no lugar do Sr. Adilson Alves Barreto como suplente do Sr. Eucir
Antônio  Zanatta.  4º  item da pauta:  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Assume a
palavra o Sr.  Alcides Livrari  Junior que ressalta que a  Dra.  Tamara assumiu no
Padre Chico, Dra. Yanete na região do CAIC, Dr. Jonis no Posto Santo Antônio e só
falta  o  Dr.  Vicente  tomar  posse  para  iniciar  as  atividades.  A conselheira  Sra.
Madalena  pergunta  por  que  o  Bandeirantes  tem  três  médicos  que  atendem  no
mesmo horário e em certos horários não tem médico, pergunta se há como melhorar
atendimento médico naquela região. Sr. Alcides responde que a intenção é melhorar
aquela região e que o ideal era conseguir um médico o dia inteiro, mas o problema é
conseguir médicos. A conselheira Sra. Madalena, segundo o que passaram para ela
falta  material  para  os dentistas  trabalharem por isso que falta  consulta  para tais
profissionais.  Sr.  Alcides  esclarece  que  não  é  falta  de  material  e  sim que  para
esterilizar esses materiais o processo é demorado, o conselheiro Sr. Zanatta sugere
que  os  materiais  que  são  mais  utilizados  devem ter  em maior  quantidade.  Sra.
Madalena diz que comentou isso porque os dentistas atendem um número limitado e
se quando chegam urgências não podem atender por falta de material. O convidado
Toninho da Associação de Morados do Ulisses Guimarães pergunta por pediatra
para região do Ulisses  Guimarães.  Sr.  Alcides fala  que serão ofertados  serviços
pediátricos com os novos profissionais que atenderão as crianças das regiões dos
Colúmbias,  Baroneza,  Ulisses  e  outra,  mas  registrou  que  há  falta  destes
profissionais,  bem como outros  profissionais  cirurgião,  psiquiatra.  A conselheira
Cirlene  ressalta  que  a  especialidade  pediatria  realmente  é  escassa.  Sr.  Alcides
pergunta se alguém foi presente foi conhecer o UPA, e diz que após a inauguração
na parte da tarde já foram atendidos 322 (trezentos e vinte e dois) pacientes. Sr.
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Zanatta pede para falar sobre o volume exagerado de encaminhamento para exames
e que em muitos casos não é necessário a solicitação de tais exames. Sr. Alcides
volta ao assunto do UPA e fala que haverá uma classificação de risco, e que esta
classificação de risco é feita em outros municípios a muitos anos porém Arapongas
ainda não utilizava este procedimento, e que essa classificação definirá  a gravidade
e o tempo de espera do paciente, continua falando que em questão da sala de Raio-
X já chegaram algumas coisas, mas ainda falta o mais importante que é o próprio
equipamento,  Sra.  Cirlene  pergunta  se  há  previsão  para  funcionamento  deste
serviço. Sr. Alcides responde que só quando conseguirem comprar o equipamento
poderá  responder  esta  pergunta,  diz  que  vai  sair  um  Edital  para  a  compra  do
aparelho de Raio-X, a abertura para licitação ocorrerá ainda neste mês. Sr. Alcides
convida a todos para Feira da Saúde que será realizada no sábado dia 05/04/2014 o
dia inteiro na praça da Matriz. A conselheira Sra. Maristela pede para o Sr. Alcides
falar sobre o CISVIR. Sr. Alcides diz sobre a questão da estrutura, limpeza, material
de escritório e outros é de responsabilidade do próprio consórcio (CISVIR), porém
eles estão tendo dificuldades e estão pedindo ajuda da Secretaria para conseguirem
outro  local  pois,  o  local  que  utilizam  é  precário,  e  precisam  de  técnicos  de
enfermagem. Sr. Alcides fala que eles estão tentando ver o que conseguem para esta
situação  mudar.  5º  item  da  pauta:Formação  das  Comissões.  O  Presidente  Sr.
Antônio  pede  ao  conselheiro  Sr.  Venceslau  coordenador  da  CIST falar  sobre  a
comissão, Sr.  Venceslau fala que a CIST vai participar da Feira de Saúde e que
talvez  o  SAMU esteja  no  local  para  fazer  uma simulação  para  mobilização  da
população, fala que com a ajuda do Secretário de Saúde estão tentando fazer com
que  a  Comissão  realmente  funcione.  Sr.  Alcides  avisa,  a  pedido,  que  o  Dr.
Alecsandro  representante  do  SPAM  24HS  na  comissão  (CIST),  solicita  sua
exoneração desta função e  pede para que sejam tomadas as devidas providências.
6º  item da pauta:  Aprovação  da  participação  do Município  de  Arapongas  no
programa  VIGIASUS 2014.  Sr.  Alcides  pede  aos  conselheiros  a  aprovação  da
inclusão de pauta e consecutivamente a aprovação da  participação do Município de
Arapongas no programa VIGIASUS 2014 e todos aprovam por unanimidade.  O
Presidente  Sr.  Antônio  informa  a  todos  que  o  Secretário  Sr.  Alcides  foi  eleito
presidente do CRESEMS (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da 16ªRS)
Sr. Venceslau fala que a Conferência Macrorregional de Saúde do Trabalhador foi
produtiva e que agora estarão participando da Estadual com a Saúde do Trabalhador.
O conselheiro Sr. Venceslau fala que é necessário um representante de Saúde do
Trabalhador na UPA, para acompanhar acidentes de trabalho. Sr. Alcides fala que de
acordo com a Portaria 342 seria necessário a inauguração da UPA até o dia 31, mas
que caso não conseguissem cumprir  com esta  data eles  poderiam prorrogar este
prazo  solicitando  formalmente  e  justificando  esta  prorrogação,  então  não
necessariamente ela precisaria ser inaugurada nesta data, mas com muito esforço
conseguiram cumprir o prazo estabelecido. Continua falando que para habilitar e
qualificar a UPA são necessários inúmeros documentos e bastante trabalho para que
assim o  Ministério da Saúde repasse uma verba mensal  de custeio.  7º item da
pauta: Hospital Regional João de Freitas – Informes sobre a Gestão do Hospital
8º item da pauta: Informes. O Presidente Sr. Antônio passa a palavra a conselheira
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Sra. Cirlene que por sua vez trouxe a Enfª Adélia responsável pelo NIC no Hospital
João de  Freitas.  A Sra.  Adélia  apresenta  os  dados  estatísticos  dos  atendimentos
realizados no Hospital João de Freitas, média de internamento particular e SUS e
fala que os óbitos estão dentro da média nacional, fala que os números de infecção
hospitalar estão sendo reduzidos. Comenta sobre os exames que são realizados no
hospital tais como mamografia, ultrassonografia, ressonância entre outros, consultas
eletivas  de  alta  complexidade,  procedimentos  de  média  e  alta  complexidade,
quimioterapias e que é referência no setor de Oncologia, finalizando pergunta se há
alguma  dúvida  ou  questionamento  ninguém responde.  Sr.  Alcides  fala  que  em
questão dos atendimentos de média e alta complexidade colocam Arapongas como
sendo um município bem visto em todo Brasil.  Na seqüência por não existirem
outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos e encerra a
reunião  às  21h55min  horas.  Eu,  Srª  Maria  de  Lourdes  Azevedo  Campos  2ª
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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