
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  001  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Arapongas, realizada no dia vinte e dois (22) de setembro de dois mil e quinze
(2015), com inicio às 19h56min, 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 234 (Ordinária) e Ata nº 235 (Ordinária); Secretaria Municipal de Saúde;
Ad  Referendum VIGIASUS; Auditoria  das  visitas  dos  Agentes  de  Saúde  dos
PSF;  Informes. O  Presidente  do  conselho  Sr.  Antônio  Martins  cumprimenta  a
todos e agradece a presença do Dr. Evaldo Galhardo Sanches em seguida passa para
o  1º  item  da  pauta:  Aprovação da  Ata  nº  234  (Ordinária)  e  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:
Secretaria Municipal de Saúde. O Presidente passa a fala ao Dr. Evaldo Galhardo
Sanches, Dr. Evaldo fala que veio a esta reunião para agradecer a oportunidade e o
convite  como  palestrante  na  XI  Conferência  Municipal  de  Saúde,  agradece
principalmente pelo fato do convite ter sido de usuário e não de chefia diz que
sempre foi um fanático por Conferências, diz que espera que em próximas reuniões
sejam convidadas pessoas daqui e não de outras regiões porque Arapongas tem
muitos bons profissionais, inclusive vários municípios vizinhos são chefiados por
pessoas daqui do município, diz que ficou bastante emocionado com a homenagem
e por ter participado muitos anos do Conselho espera que os novos conselheiros se
empenhem, estudem as leis e usem essa oportunidade para ajudar a comunidade. O
Presidente Sr. Antônio agradece a presença do Dr. Evaldo e fala que é um privilégio
tê-lo presente a esta reunião, em seguida pede ao Presidente do Sindicato Patronal
Rural de Arapongas, Sr.  José, a se apresentar.  O Presidente Sr. Antônio passa a
palavra  ao  Secretário  de  Saúde  Sr.  Antônio  Garcez  Novaes  Neto  (Neto)  que
também agradece a presença do Dr. Evaldo e frisa uma das falas do Dr. Que o
convite para ele participar como palestrante da XI Conferência partiu de pessoas
que trabalharam e reconhecem seu trabalho e não de políticos ou chefia, e agradece
a  conselheira  Sra.  Alzira  Paulino  por  em  certo  momento  do  passado  tê-los
apresentado,  diz  que  foi  um  imenso  prazer  em  participar  da  formatura  do
conselheiros  no  Curso  de  Capacitação  de  Conselheiros,  que  foi  realizada  em
Apucarana e parabeniza a todos que dispuseram de tempo para concluir o curso e
pede que os conselheiros formandos repassem o aprendizado que receberam. Sr.
Neto fala que por questão de estudo e por receber e ouvir representantes dos bairros
que fazem parte dos 18HS, decidiram não mais fechá-los as 22hs. Sr. Neto fala que
do Programa Mais Médicos foi feito um estudo das regiões que mais precisavam de
médicos e colocaram os médicos deste Programa nestes locais, também apresenta o
o conselheiro Sr. Leandro que é coordenador do NASF e fala que o tão sonhado
grupo  de  Hipertensos  e  Diabéticos  será  criado,  inclusive  estão  montando  uma
bolsinha com o kit de cada paciente, continua falando que a região do São Raphael
receberá um novo Posto de Saúde e que já  está  na conta da Saúde o valor  de
R$120.000,00  (cento  e  vinte  mil  reais)  para  aquisição  de  transporte  e  pede  a
opinião se compram uma Van ou uma Ambulância, mas que uma Ambulância estão
tentando receber do Estado e  que o viável  seria  a compra de uma Van,  alguns
conselheiros  também  sugerem  a  compra  de  uma  Van.  Sr.  Neto  avisa  aos
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conselheiros que a prestação de conta do 2º quadrimestre será dia 30/09/2015 às
09:00hs  na  Câmara  Municipal  de  Arapongas,  diz  que  pela  primeira  vez  está
trazendo o LOA para Arapongas e com a LOA bem feita não será mais necessário
solicitar  suplementação  orçamentária  aos  vereadores,  o  conselheiro  Sr.  Sérgio
Donizete de Azevedo solicita a presença do Contador da saúde Sr. Luiz Garanhani
para  esclarecimentos  da  Prestação  de  Contas  do  2º  Quadrimestre,  porém  foi
solicitado  ao  mesmo  em  março  de  2015  comparecer  através  de  Ofício  pelo
Conselho  Municipal  da  Saúde,  onde  o  mesmo  não  compareceu  para
esclarecimentos quanto a prestação de contas do 1º Quadrimestre, Sr. Neto fala que
é dever sim de solicitar a presença do contador. A Conselheira Sra. Alzira Paulino
pede para o Posto da Vila Araponguinha fazer o Cartão SUS, já que receberam
treinamento  e  o  bairro  é  um bairro  de  muitos  idosos  e  precisam através  a  Av.
Maracanã que é muito movimentada para vir aqui no Jaime de Lima fazer o Cartão
SUS, Sr. Neto falou que verificará sobre a possibilidade. Dr. Evaldo sugere para o
NASF  um  Fisioterapeuta  Domiciliar  para  um  melhor  acompanhamento  e
reabilitação  do  paciente,  Sr.  Leandro  fala  que  atualmente  estão  em  6  (seis)
fisioterapeutas  e que esse acompanhamento já é realizado porém não tão efetivo
devido ao número de profissionais, Dr. Evaldo conclui falando que o sonho dele e
sugestão é a criação de um Centro de Reabilitação para que o paciente retorne a
suas atividades anteriores.  3º  item da pauta: Ad Referendum VIGIASUS.  O Sr.
Neto fala que receberam uma verba de R$264.500,00 (duzentos e sessenta e quatro
mil e quinhentos reais) do VIGIASUS do qual foi feito um AD REFERENDUM
pois  havia  prazo  para  enviar  para  o  Estado,  o  presidente  Sr.  Antônio  pede  a
aprovação dos conselheiros, pois foi enviado a cada um cópia deste VIGIASUS, o
AD  REFERENDUM  é  aprovado  porém  o  conselheiro  Sr.  Sérgio  Donizete  de
Azevedo fala que não aprova pois há valores absurdos de diárias e outros itens, Sr.
Neto fala que é só uma prévia, Sr. Sérgio fala que não é enviado ao Conselho os
gastos, nem o Conselho tem acompanhamento desses gastos, Sr. Neto então fala
que é necessário solicitar a Sra. Fernanda para enviar relatório referente aos gastos,
Sr. Antônio fala que será solicitado através de Ofício para Sra. Fernanda apresentar
os gastos com os VIGIASUS até então aprovados. Sr. Neto fala que em atual visita
a Curitiba recebeu a sugestão de não mais fazer as cirurgias eletivas via CISVIR,
pois é obrigação do Estado fazê-las. Sr. Neto fala que a Secretaria de Saúde do
Estado receberá R$33.000.000,00 (trinta e três milhões) para cirurgias eletivas e
que estão aguardando definição para sentar e conversar com os hospitais e fala que
a ideia é fazer o máximo de cirurgias aqui em Arapongas e caso seja necessário
mandar  pacientes  para  outros  municípios  o  município  continuará  ajudando  em
questão de transporte e estadia como fazem nos casos de Catarata. A conselheira
Sra. Maristela Assis Chagas fala sobre os pacientes que estão indo para Sorocaba
através da parceria da Secretaria de Saúde do município e o município de Sorocaba,
pois conforme tabela SUS não existia parceria de Anel de Ferrara, e o Sr. Neto
conclui que estão os gastos que estão tendo com estes pacientes o município paga
com gosto pois sabem da necessidade e sofrimento deles, o conselheiro Sr. Sérgio
parabeniza e fala que sabe na pele o tanto que é doído para o bolso as consultas e o
próprio Anel de Ferrara.  4º item da pauta: Auditoria das visitas dos Agentes de
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Saúde  dos  PSF.  A conselheira  Sra.  Patrícia  Ferro  fala  que  na  XI  Conferência
Municipal  de  Saúde  foi  solicitado  auditorias  nos  PSF  e  fala  que  iniciarão  as
auditorias com os Agentes Comunitários de Saúde e pede se há algum conselheiro
interessado e  se  propõe a  participar  das  fiscalizações,  a  conselheira  Sra.  Maria
Madalena Carneiro fala que devem montar uma Comissão e que essa Comissão
deverá  mostrar  serviço  e  fiscalizar  com rigor,  não somente  criá-la  por  criar.  O
conselheiro  Sr.  Sérgio  fala  que  no Art.  57  do Regimento  Interno fala  sobre  as
comissões para fiscalização e fala que infelizmente nesta reunião estão somente
alguns  conselheiros  e  que  gostaria  que  fosse  deixado  registrado  que  essa  é  a
primeira reunião com os novos conselheiros e boa parte não esteve presente.  5º
item da pauta: Informes.  A conselheira Sr. Maria de Lourdes Azevedo Campos
(Malu)  parabeniza  a  todos  os  formandos  do  Curso  de  Capacitação  dos
Conselheiros. O Sr. Neto falou que este ano será feito o Outubro Rosa destinado
aos casos de câncer de mama, como é feito todos os anos, e o Novembro Azul que
será  destinado  a  saúde  dos  homens,  e  que  ainda  enviarão  os  convites  a  este
Conselho, fala da programação do Outubro Rosa e diz esperar com a presença do
Conselho  nesta  caminhada  que  se  inicia  no  dia  03/10/2015,  fala  que  estão
planejando  em  aproveitar  o  outubro  e  fazer  a  Campanha  para  Saúde  Mental
também.  O  Presidente  Sr.  Antônio  fala  que  a  eleição  da  mesa  será  no  dia
07/10/2015 e conta com a presença de todos para essa eleição. Na sequência por
não existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos
e encerra a reunião às 21h40min horas. Eu, Srª Maria Madalena Gomes Carneiro 2ª
Secretária, na falta da 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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