
Ata da Reunião Ordinária nº 228 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia doze (12) de janeiro de dois mil e quinze (2015), com inicio às
20h25min,  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  227
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Não  resolutividade  em  algumas
áreas  de  saúde  para  o  município;  Instrução  de  conduta  tomada  frente  a
representante  da  entidade  UAMMA; Curso  de  Capacitação  dos  Conselheiros;
Informes. O  Presidente  na  primeira  chamada  verifica  não  haver  conselheiros
suficientes, na segunda chamada as 20:05min verifica que há oito (8) conselheiros
titulares  e  dois  (2)  conselheiros  suplentes,  o  suficiente  para  iniciar  a  reunião
conforme Art.  17º  do Regimento Interno.  O Presidente  do conselho Sr.  Antônio
Martins  cumprimenta  a  todos  e  em  seguida passa  para  o  1º  item  da  pauta:
Aprovação da Ata nº 227.  O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva
a ser feita, Sr. Eucir Antônio Zanatta pede ressalva na linha 42, pois ele falou que
houve  a  liderança  foi  de  um  (1)  profissional  que  redigiu  um  texto  com
reivindicações em nome de outros vinte e dois (22) profissionais e na linha 57 ele
havia falado que a informação da verba foi veiculada e que isso não quer dizer que
chegou algum documento para este Conselho, e o que é visto que ainda não há
informatização em locais necessários como na farmácia e outros. Não havendo mais
ressalvas  a  Ata  é  aprovada  por  unanimidade.  2º  item  da  pauta:  Secretaria
Municipal de Saúde. O Sr. Luiz Otávio Davanso agradece aos presentes, e fala que
no final do ano puderam contar com o apoio dos 18HS e farmácia, abertos para
atender a comunidade e reforçar a UPA e já estão estudando a possibilidade das
UBS ficarem abertas no final desse ano, fala também que está contente pois houve
uma redução na mortalidade infantil  de 11,1% (onze vírgula  um por cento) em
nosso  município.  Informa também que já  houve o  repasse  de  70% (setenta  por
cento)  para  construção  do  CAPS  e  diz  que  estão  implantando  um  sistema  de
protocolo de atendimento de psiquiatria na UPA. A usuária Sr. Alzira Paulino pede a
palavra  e  fala  que  é  necessário  um Psiquiatra  na  Rede  Sus.  Sr.  Zanatta  pede  a
palavra e lembra que já haviam discutido em outra oportunidade que a Santa Casa
pode ser objeto de reforço para atendimentos psiquiátricos, inclusive o Conselho
aprova o encaminhamento nesse tipo de atendimento em leito de psiquiatria para o
provedor Santa Casa e para a fundação João de Freitas.  3º item da pauta:  Não
resolutividade em algumas áreas de saúde para o município. Sr. Luiz Otávio fala
que  havia  conversado  com  o  Sr.  Zanatta  que  esse  assunto  deveria  ter  sido
especificado por  áreas  ou procedimentos  para ficar  mais  claro aos  conselheiros,
porém acharam que ficaria uma pauta extensa e passa a palavra ao Sr. Zanatta que
foi  quem pediu este assunto em pauta.  Sr.  Zanatta fala  que primeiramente estão
encaminhando demandas para a 16ª Regional de Saúde e não estão tendo retorno
das mesmas. Continua falando que trouxe duas dessas demandas para reunião e que
uma delas é de um paciente que necessita de uma prótese de mão e o mesmo tem
dois filhos para sustentar sozinho outro caso é de uma paciente que aguarda um
exame de angiossonografia, e que já perdeu os dois (2) rins e a mesma está fazendo
hemodiálise e que inclusive tiveram que responder à Promotoria a respeito desses
casos,  pois  o  Estado  não  tem  se  posicionado.mostra  uma  remessa  de  exames
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(tomografias e ressonâncias) que estão sendo glosados desnecessariamente ou sem
devida orientação do porque da solicitação assim, como da falta de exames que os
complementam, fala que os trouxe para que o Conselho tenha ciência de que há um
grande acúmulo de exames e  o porque desse  acúmulo e  finaliza de que muitos
profissionais  não entendem e não aceitam o serviço de Auditoria e  infelizmente
também não colaboram. Sr. Luiz Otávio pede apoio ao Conselho para que o Estado
se posicione diante de casos que é de responsabilidade do Estado'. 4º item da pauta:
Instrução de conduta tomada frente a representante da entidade UAMMA.   O
Presidente Sr. Antônio fala que trouxe esse assunto para pauta pois o Conselho ainda
não havia decidido formalmente quanto aos ocorridos com o Sr. Antônio Alves da
Silva (Tota), fala que na reunião da Comissão optaram pelo afastamento mas que o
Conselho ainda não havia dado seu parecer, diz que as pautas foram todas entregues
e nenhum representante da UAMMA compareceu, inclusive o Sr. Tota que ligou
informando  que  não  poderia  comparecer.  Sr.  Antônio  diz  que  recebeu  de  uma
Clínica  da  cidade  que  o  Sr.  Tota  compareceu  a  mesma  para  tentar  agilizar  um
procedimento  para  um terceiro  que  aguardava  e  inclusive  já  tinha  processo  na
Promotoria,  segundo  o  que  a  Clínica  informou  ele  esteve  presente  para  que
houvesse agilidade ou um “jeitinho” para agilizar, o Presidente Sr. Antônio fala que
como houve uma reiteração de falhas  do mesmo,  o afastamento deverá  ocorrer.
Outros  conselheiros  se  manifestam  falando  que  o  Conselho  já  deveria  ter  se
posicionado e enviado ofício a Entidade UAMMA informando a decisão, bem como
a Ata da Comissão e por fim a Ata dessa reunião. O conselheiro Sr. Zanatta fala que
acredita que esse assunto já é um assunto superado, e pergunta se algum conselheiro
presente  é  contrário o  afastamento  do Sr.  Tota,  nenhum conselheiro  presente  se
manifesta o contrário. 5º item da pauta: Curso de Capacitação dos Conselheiros. O
Presidente Sr. Antonio fala do curso de capacitação que já iniciou e deverão haver
algumas alterações no Regimento, mas para isso será necessário a criação de uma
Comissão  para  discutir  o  Estatuto  e  verificar  o  que  deverá  ser  alterado,  alguns
conselheiros presentes se manifestaram para junto ao Conselho verificar e fazer as
devidas alterações no Estatuto, entre os conselheiros que se manifestaram estão Sra.
Maristela, Sr. Marcos, Sr. Zanatta, Sr. Sérgio, Sra. Vanessa, e o Sr. Zanatta pede que
a Secretária entre em contato com os demais para verificar o interesse em participar.
6º item da pauta: Informes. O conselheiro Sr. Sérgio Azevedo pede que na próxima
reunião do Conselho seja apresentado quais as comissões o Conselho têm e quem
participa das mesmas. O Presidente Sr. Antônio fala que deverão haver substituições
para conselheiros faltosos, fala que a Entidade Igreja Católica já foi informada que
deveria enviar substituição ao conselheiro faltoso Sr. Alexandre Junqueira e até o
momento não se pronunciou, fala que há outros conselheiros e as Entidades serão
informadas e solicitadas a  enviar  novo conselheiro.  A conselheira  Sra.  Maristela
pede a palavra e fala que para as cirurgias de catarata o CISVIR liberou atendimento
para OFTALON em Londrina e que já foram enviados noventa e oito (98) paciente e
receberam a liberação para enviar mais sessenta (60) pacientes, porém lembra que
ainda estão sendo encaminhados pacientes para Campo Largo e pede para que os
conselheiros  instruam  as  pessoas  que  estão  falando  que  o  município  parou  de
realizar  esse  atendimento.  Na sequência  por  não  existirem outros  assuntos  para
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tratar, o Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião às 21h45min
horas. Eu, Srª Maria Madalena Carneiro 2ª Secretária na ausência da 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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