
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  002  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Arapongas, realizada no dia vinte e um (21) de outubro de dois mil e quinze (2015),
com inicio às 19:55hs, 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
236  (Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Inscrição  de  Chapas  para
Eleição  da  Mesa  Diretora;  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 236 (Ordinária).  O Presidente Sr. Antônio
pergunta se há alguma ressalva a ser feita, o conselheiro Sr. Eucir Antônio Zanatta
(Zanatta) solicita ratificação na linha 14 pois a apresentação do contador Sr. Luiz
Garanhani foi apresentação financeira e a do conselheiro e Secretário de Saúde Sr.
Antônio  Garcez  Novaes  Neto  (Neto)  na  linha  48  foi  prestação  de  atividades
executadas e na linha 22 a conselheira que citou é a Sra. Cleide e que sua fala foi de
que sempre  houve uma prestação de contas  imediatista  e  que o Sr.  Neto havia
informado em outra reunião que enviaria antecipadamente a prestação de contas
para que uma Comissão formada dentro do Conselho analisasse, nas linhas 57 e 58
ficaram frases incompletas o Presidente Sr. Antônio estava falando que concorda
que haja a antecipação dessa Prestação de Contas e que os documentos devem ser
enviados com antecedência e em seguida falou sobre o assunto do Sr. Carlos de
Freitas  que de fato  a  representação é  do Sindicato e  concorda com sua fala,  o
conselheiro Sr. Carlos de Freitas solicita ressalva pois ele havia falado e não havia
sido registrado em ata que ele gostaria de alguém do Sindicato com experiência
contábil o acompanhasse nessa verificação antes de dar seu parecer na prestação de
contas, não havendo mais ressalvas as atas são aprovadas por unanimidade. 2º item
da  pauta  e  3º  item  da  pauta:  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Inscrição  de
Chapas para Eleição da Mesa Diretora. O Presidente Sr.  Antônio informa que
reunidos na sala do Conselho Municipal de Saúde por motivo de que na Reunião
Ordinária nº 236 não houve formação de Comissão para montagem de chapa, no
dia  08/10/2015  indicaram  a  Sra.  Maria  Lúcia  representante  dos  usuários,  Sra.
Maristela  representante  dos  gestores,  Sra.  Geanne  Débora  representante  dos
trabalhadores, Sra. Antônia de Fátima representante dos prestadores e pergunta aos
conselheiros se concordam com a formação e se o conselheiros indicados aceitam,
Sra.  Maria  Lúcia  não  aceita  e  a  Sra.  Alzira  Maria  assume  como usuário  e  na
ausência da Sra. Antônia a Sra. Patrícia Fernanda Guapo da ULTEC na falta do
titular  da  ONCOPAR  assume  a  indicação  como  prestador.  Logo  em  seguida
anunciam o início da montagem das Chapas e o conselheiro Sr. Sérgio Azevedo
pede desculpas ao Presidente Sr. Antônio pois em reunião anterior criou um certo
constrangimento ao mesmo onde interrompeu sua fala e se exaltou e  fala que já
montou sua chapa e indica a mesma: Presidente Antônio Garcez Novaes Neto Vice-
Presidente Sérgio Donizete de Azevedo 1ª Secretária Maria Madalena Carneiro e 2ª
Secretária Maria Lúcia de Abreu Ferreira e pergunta aos conselheiros se alguém
tem algo a dizer referente a esta chapa, a candidata a 1ª Secretária Sra. Madalena
fala que não concorda com o Secretário ser o Presidente porque ele é uma pessoa
atarefada  e  que  a  função  dele  já  exige  muito  tempo e  que  agora  deve  ser  um
momento de mudança onde as comissões precisarão atuar, e acha que isso tomaria
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muito o tempo do Sr. Neto, fala que concorda em mudança no Conselho e que não é
nada pessoal,  só percebe que o Conselho tem se mantido inerte as  questões de
Saúde  e  fiscalização,  o  conselheiro  Sr.  Carlos  de  Freitas  também  fala  que  é
necessário mudança nesse Conselho e que também não é nada pessoal mas também
discorda do Secretário ser o Presidente do Conselho devido ao tempo que terá que
demandar. A conselheira Sra. Maria Adelaide fala que discorda do ponto de vista da
Sra. Madalena e do Sr. Carlos e como conselheira há muitos anos, fala que este
Conselho  só  foi  atuante  na  época  em  que  os  próprios  Secretários  foram  os
Presidentes como o Dr. Vidotto e o Dr. Evaldo. O Sr. Neto pede a palavra e  fala
que defende ele como Presidente e que terá muito a acrescentar nesse Conselho e
desde que assumiu a Secretaria já tem feito seu papel de conselheiro solicitando a
fiscalização nos PSF onde a própria conselheira Sra. Patrícia Cristina Ferro falou
em reunião  anterior  e  solicitou  que  alguns  conselheiros  à  acompanhasse  nessas
fiscalizações, em seguida fala que entende que o momento é delicado e que agora é
necessário um consenso para dar andamento. A conselheira Sra. Maristela fala que
os conselheiros estão aqui falando que o conselho não está atuante mas todos estão
errando  porque  quando  falam  em  Comissão  todos  concordam  mas  quando  é
necessário indicação para compor e fiscalizar ninguém pode e não comparecem as
reuniões.  O Sr.  Neto  fala  que  as  fiscalizações  serão  aprovadas  em reuniões  da
Plenária que agindo dessa maneira dá uma segurança e responsabilidade para quem
participar. O Presidente Sr. Antônio pede a palavra e fala que concorda no Sr. Neto
ser o Presidente deste Conselho mesmo ele sendo Secretário de Saúde, por ser uma
pessoa honesta e dar todo o suporte e informações que o Conselho necessita, e que
sempre que precisou do Sr. Neto, sempre agiu com  prontidão, e é a favor dele ser o
Presidente. A Comissão questiona se no momento haverá mais alguma chapa a ser
inscrita, não há manifestações, pergunta se há divergências quanto a formação da
chapa e se algum dos integrantes se opõem a formação, não houve manifestação e a
Sra. Madalena fala que por mais que tenha dado sua opinião concorda com a chapa
formada e então a Comissão comunica que serão aceitas novas chapas até sexta-
feira dia 23 (vinte e três) de outubro e que a responsável por receber estas chapas
fica a conselheira Sra. Maristela de Assis Chagas. A data definida para eleição será
no  dia  da  Ordinária  dia  04  (quatro)  de  novembro  onde  fica  decidido  que  no
primeiro momento Reunião Ordinária assuntos de relevância da Secretarias e outros
e num segundo momento Reunião Extraordinária que é a votação. A Comissão em
conversa definiu reunião na segunda-feira 26 (vinte e seis) de outubro às 07:00 na
sala  da  conselheira  Sra.  Maristela  para  verificar  as  chapas  e  enviar  para
homologação  e  publicação  em Edital.   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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