
Ata de nº 195 da Reunião ordinária do Conselho Municipal  de Saúde de Arapongas ,
realizada aos  dois dias do mês maio do ano de dois mil e doze com inicio as 20:20 h no
Centro de Especialidades Medicas Jaime de Lima, rua juriti nº 1177. A pauta da reunião
segue a seguinte ordem do dia: Aprovação da ata nº 194; Despedida do Presidente do
Conselho;  Posse  do  Vice-Presidente;  Assuntos  diversos;  Atendimento  do  Cisam.  O
Presidente do Conselho Dr Vidotto, agradece a presença de todos e solicita dos mesmos se
é possível  a  aprovação da ata de nº  194, e sem nenhuma alteração a ata de n° 194 é
aprovada. O então Presidente Dr Vidotto informa a todos que está saindo deste Conselho
porque já protocolou o pedido de exoneração do cargo de Secretário Municipal de Saúde
em data de 25 de abril   de 2012 ao Sr ° Prefeito Luiz Roberto Pugliese. Explicou que
algumas mudanças de gerencia ocorreram aqui neste Centro de Especialidades e não foi
de seu agrado. “ Não é a forma como gosto de trabalhar,” comentou. Disse também que
um dos problemas aconteceu entre a gerencia atual e o Consorcio de Saúde (CISVIR) que
é sabido por todos,  presta  atendimento aqui  neste  local,  houve uma discussão entre  a
gerente e os médicos do consórcio já no 1º dia dela aqui. Segundo o Gestor o motivo são
as filas que tem se acumulado aqui dando a impressão de que o trabalho não anda, o que
não é  verdade,  todos  sabem que  colocamos  aqui   algumas  especialidades  que  na  sua
maioria atende os nossos usuários e logicamente também  alguns de Apucarana e região.
Busquei  junto  ao  Gestor  minimizar  esse  atrito  mas  me  foi  informado  que  a  gerente
Andreia iria permanecer aqui e  diante disso  não podendo indicar uma gerente de minha
confiança, decidi deixar o meu cargo a disposição. Todos sabem da minha dedicação para
termos um melhor atendimento a saúde ,  se não temos não é por falta  de buscarmos.
Encontrei-me com o Gestor que me pediu para ficar até o dia 01 de maio, mas não aceitei,
percebi que há um jogo político  por traz dessas mudanças, e para min  é uma questão de
princípios, eu não posso aceitar coisas das quais não concordo, e mais cedo ou mais tarde,
por estar exercendo cargo de confiança, e sendo o último ano dessa Gestão, o Gestor teria
que  me afastar,  ou eu teria  que sair.  Tenho certeza  que  o  Toninho que hoje  é  Vice-
Presidente irá assumir a Presidência deste Conselho e conduzi-lo muito bem com a ajuda
de  todos,  e  se  acaso  tiver  alguma dificuldades  estarei  a  disposição  para  orientá-lo.  O
Conselheiro  Zanatta  pergunta  se  outras  pessoas  estão  sendo  afastadas  de  cargos  de
confiança ou em comissão, Dr Vidotto responde que não, e o prazo era até dia 30/03/12,
mais que agora isso já não depende de fiscalização dele e sim dos órgãos competentes.  A
Conselheira Adelaide  agradece o Dr Vidotto pelo tempo em que estivemos juntos. A Sra.
Alzira  Paulino  aqui  presente,  também  agradece  ao  Dr  Vidotto  pelo  seu  empenho.  O
Conselheiro  Zanatta  relembra  o  tempo  em que   neste  Conselho  montávamos  chapas
diferentes para ocupar a  Presidência, buscando desta forma evitar que o Secretario de
Saúde  assumisse  como  Presidente  do  Conselho,  mas  com  a  vinda  do  Dr  Vidotto
conseguimos formar um Conselho  onde existe a participação dos usuários e trabalhadores
e os assuntos aqui tratados foram positivos para chegarmos onde chegamos, pergunta ao
Dr Vidotto se essa exoneração já  foi acatada pelo Gestor ou se ainda daria tempo deste
Conselho se manifestar contrario a saída dele. O Presidente responde que não sabe se foi
ou não acatada mas que a sua solicitação é de  caráter irrevogável. O Conselheiro Zanatta
pergunta se acaso ele já sabe quem irá substituí-lo. A Resposta é que ainda não sabe e que
há  4  anos  quando  pediu  pela  primeira  vez  demissão  alegaram não  ter  ninguém para
indicar.  O  Conselheiro  Zanatta  questiona  que  se  o  problema  está  no  atendimento  do
CISVIR  aqui  neste  local,  porque  então  o  consorcio  não  loca  uma  sala  para  esses
atendimentos. Dr Vidotto, diz que o CISVIR, quer que a Prefeitura pague um aluguel fora
daqui para eles, mas no momento não se pode aumentar a despesa do município. Diz ainda
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que o Gestor não deveria se preocupar com a fila, porque se formos nos postos de saúde
veremos que lá a fila também é grande, nos hospitais, no  24 horas , até no particular,
enfim sempre há fila e o atendimento aqui  na verdade é um atrativo  para o Município
afinal  de  certa  forma aos  olhos  dos  usuários  é  Arapongas  quem oferece atendimento,
acredito que seria inviável enviarmos nossos usuários para qualquer outra localidade para
serem atendidos, precisaria de um veiculo, digo ônibus  todos os dias. O Presidente lembra
que Arapongas é a maior cota do CISVIR, então devemos nos manter informados sobre
este  atendimento,  se  vai  continuar  aqui.  A  Conselheira  Malu  lembra  a  todos  da
importância do Dr Vidotto  como Secretario de Saúde, como Presidente deste Conselho e
como  profissional  Medico  atendendo  em seu  consultório  os  seus  pacientes.  Todos  os
Conselheiros  se  manifestam em apoio.  O Presidente  agradece e chama a  frente   o  Sr
Antonio Martins que irá assumir a Presidência deste Conselho. Todos aplaudem o antigo e
o novo Presidente. Dando continuidade o Presidente Sr° Antonio Martins faz um breve
discurso de posse e diz que espera contar com o apoio de todos e que se sente preparado
para  esta  nova  etapa  no  C.M.S.  Informa  aos  presentes  sobre  a  ausência  de  alguns
Conselheiros eleitos na conferencia , lembra a todos que no Regimento Interno reza que:
ART. 9º, Os Conselheiros, integrantes do C.M.S perderão a representação no plenário do
órgão, entidade ou instituição, nos seguintes casos: inciso (I...),  (II...),III-  Quando não
comparecer,  por  três  reuniões  ordinárias  consecutivas,  ou  seis  reuniões   ordinárias
intercaladas no período de um ano.  E ainda, onde fala da entidade diz: ART. 11º – o
órgão  ,   entidade  ou  instituição,  que  não  estiver  representada  por  nenhum  de  seus
indicados, em duas reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco ordinárias intercaladas
num  prazo  de  quatro  meses,  deverá  substituir  os  mesmos  em  15  dias,  depois  de
comunicação  por  escrito  pela  direção  ou  por  delegação  do  plenário.  Continua  o
Presidente, este Conselho está com lacunas  devido a essas faltas e consequentemente tem
prejudicado o andamento das comissões. A Conselheira Malu, comenta sobre estas faltas e
cita o nome do Dr André Luiz Quiroga, representante da Odontologia, que este ano não
participou de nenhuma reunião do Conselho, e fala sobre a importância das reuniões do
C.M.S.  O Sr Jacson,  que   presta   apoio aos  Conselhos  de Assistência  Social,  e  está
presente nesta reunião informa que não podemos substituir os faltosos  porque a vaga é
deles. O Conselheiro Zanatta informa que a vaga não é deles e sim da entidade que  eles
representam. O Sr Jacson, pergunta  quem irá ocupar a vaga dos Conselheiros que estão se
afastando. O Conselheiro Zanatta responde, que o suplente de cada vaga irá assumir até
que o titular  possa voltar.  O Presidente solicita,   que encaminhemos oficio a todas as
entidades,    que  conseguiram vaga   aqui,  informando  que  seu  representante  não  tem
comparecido às reuniões, e também para a Secretaria de Saúde, para que indique um novo
membro Gestor em substituição ao Dr Vidotto. A Conselheira Malu pede ao Presidente
que busque junto ao Ministério Público melhores informações,  visto que é sabido por
todos,  inclusive os faltosos, que respondemos judicialmente por atos aqui deixados. Todos
concordam  que  seja  avisado  as  entidades.  Alguns  Conselheiros  questionam  sobre  se
devemos fazer nova eleição para Presidente. O Presidente informa que devemos seguir a
ordem do Regimento Interno, com a saída do Presidente assumi o Vice e com a saída do
Vice assumi a 1° Secretaria.  Esclarecidos,  sobre o que diz o Regimento Interno todos
concordam. O Presidente informa que ainda esta semana estará na Regional fazendo o
Curso de Capacitação para melhor trabalhar neste Conselho. O Conselheiro Salvador, diz
que a participação de representantes das entidades na Conferencia Municipal de Saúde
garante a eles a vaga  no Conselho, e que lá na hora, a briga é grande para estarem aqui,
mas que na prática não estão os  mesmos presentes para  discutirmos melhorias  para a
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saúde. O Conselheiro Zanatta,  diz  que tudo é  um jogo de interesses  e aqui   algumas
representatividades  comparecem  quando  há  necessidades  de  se  buscar  algo para  sua
classe,   mas  infelizmente  é  assim   o  que  precisamos  é  ficar  atentos,  quando  aqui
comparecem solicitando algo é preciso 1° avaliar bem para depois então aprovarmos. O
Presidente  pede a todos que participem das reuniões. Na sequencia, a Conselheira Malu
questiona sobre a falta de médicos no Cisam , e o Conselheiro Zanatta informa que parece
que  este  problema  já  está  solucionado  com  a  contratação  de  médicos  aprovados  no
concurso. A Conselheira Malu, também informa que alguns exames direcionados para lá
estão demorando muito para serem feitos, como é o caso do exame de curetagem, para
colher amostra de suspeita de câncer para biopsia. O Conselheiro Tota, diz que outros
atendimentos também estão demorando, e sabe de casos de encaminhamento para Curitiba
para cirurgia onde a 16º regional, diz não ter vaga. Os Conselheiros concordam então em
se informar  junto aos  coordenadores  do CISAM, e  outros  órgãos  para  ver  o  que está
acontecendo e trazer resposta para próxima reunião. A Conselheira Maria Lúcia, fala do
porque se cobrar a tal tachinha para ser atendido no Hospital João de Freitas, e que este
Conselho deveria estar verificando essas cobranças  visto que muitos usuários tem pago
por cada vez que vão lá, por ex: foram hoje   pagaram, retornam pagam, vão para exames
pagam, qualquer procedimento sempre tem uma cobrança extra, e que teríamos que ver se
tais usuários também não estariam inseridos  no SUS. O Conselheiro Zanatta informa que
ele é da auditoria, e que tem acompanhado os atendimentos do SUS, e o Hospital citado
não se encontra irregular, agora em relação a cobrança de taxa, de fato não deveria, mais
isso é uma praxe de anos. Talvez deva ser colocado em pauta para uma próxima reunião.
Dando sequencia,  em relação ao  pedido do Conselho da  Criança,  para  este  Conselho
indicar o nome de um de nossos membros para compor a Comissão de Implantação e
Avaliação de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto, fica indicado o Presidente deste
Sr Antonio Martins. Em seguida foi feito a leitura do oficio encaminhado pelo Conselheiro
Antonio  Alves  da  Silva  (Tota)  pedindo  afastamento  deste  para  concorrer  a  vaga  no
Legislativo Municipal, ainda a ser aprovado sua pessoa em conferencia do partido; oficio
encaminhado pela casa de aguardo Prof.  Hideo Okuyama, pedindo o cadastramento da
entidade neste Conselho, a qual será informada na semana que vem por oficio que seu
cadastro deve ser feito no CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, órgão que
cadastra  casas  de  apoio.  O Presidente  agradece  a  presença  de todos sem mais  para  o
momento encerra-se as 22:30 h mais uma reunião do Conselho. Eu Maria de Lourdes
Azevedo de campos lavrei  a  presente Ata que depois de lida será assinada por min e
demais membros deste Conselho.
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