
Ata da Reunião Ordinária nº 229 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia quatro (04) de fevereiro de dois mil e quinze (2015), com inicio às
20h15min,  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  228
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Distribuição  de  medicamentos
injetáveis  PSF;  Levantamento  do  LIRA;  Conferência  Municipal  de  Saúde;
Comissão para verificar Regimento Interno do CMS; Informes. O Presidente do
conselho Sr. Antônio Martins cumprimenta a todos e em seguida passa para o  1º
item da pauta: Aprovação da Ata nº 228.  O Presidente Sr. Antônio pergunta se há
alguma ressalva a  ser  feita,  Sr.  Luiz  Otávio Davanso solicita  ressalva nas 27,  e
explica que não é verba para construção e sim recurso de custeio e na linha 41 em
que a cirurgia é de mão e não prótese. Não havendo mais ressalvas a Ata é aprovada
por unanimidade.  2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde e 3º item da
pauta:  Distribuição de medicamentos injetáveis PSF.  O Sr. Luiz Otávio Davanso
agradece aos presentes,  e fala que a medicação de injetáveis no PSF iniciou em
pequena quantidade. Diz ainda que foi a Curitiba sexta-feira dia 30 (trinta) a convite
do Sr. Antonio Garcez da Santa Casa para assistir a uma das reuniões do Conselho
Estadual,  e  que  percebeu  uma  união  entre  os  conselheiros  e  pede  para  que  os
conselheiros participem do Curso de Capacitação que está ocorrendo em Arapongas,
pois Arapongas é a sede do Curso e corre o risco de perder para Apucarana caso não
haja um maior número de participantes. O Presidente Sr. Antonio pede a palavra e
fala sobre os conselheiros faltosos tanto titulares como suplentes e que seguirá o
Regimento Interno e que o CMS enviará Ofício a todas entidades para substituir
estes  conselheiros  faltosos  entre  eles  estão  Sr.  Venceslau  Melo  representante  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  com  9  (nove)  faltas,  Sr.  Ana  Cristina  Gois
representante da Associação dos Profissionais de Enfermagem com 9 (nove) faltas,
Sra. Mayra Mara Xavier e Maria de Jesus Norvilha, representantes da UAMMA
ambas com 4 (quatro)  faltas,  Sr.  Jorge Ampessan representante  da APP com 15
(quinze)  faltas;  Sr.  Alexandre  Junqueira  representante  da  Igreja  Católica  e  Sr.
Marcelo Farinha representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Arapongas
que nunca compareceram neste  Conselho.   3º item da pauta:  Levantamento do
LIRA.  Continua  falando  que  o  levantamento  do LIRA da  Dengue foi  feito  e  a
Região de Arapongas está em 2º lugar  com 2% (dois por cento) o ideal seria 1%
(um por cento) e que vem melhorando isso devido a inúmeros fatores um deles foi o
aumento no número de agentes, atualmente a cobertura é de 95% (noventa e cinco
por cento) em número de agentes. O conselheiro Sr. Sérgio Azevedo pede a palavra
e diz que ele recebe denúncias diárias de focos de Dengue e que normalmente são
casos reincidentes, pois não há conscientização da população.  4º item da pauta:
Conferência Municipal de Saúde e  5º  item da pauta: Comissão para verificar
Regimento Interno do CMS. O Presidente Sr. Antônio fala novamente que deverá
ser criado uma Comissão para a Conferência que tem data prevista para realização
nos  dias  07  (sete)  e  08  (oito)  de  agosto.  Diz  ainda  que  será  enviado  Ofício  a
Paróquia São Vicente Palotti solicitando o salão para realização da mesma, inclusive
é necessário a atualização do Regimento Interno e que a Comissão para Conferência
poderia  ser  a  mesma para  atualização do Regimento Interno.  6º  item da pauta:
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Informes.  A  conselheira  Sra.  Maria  de  Lourdes  Azevedo  Campos  pede  aos
conselheiros  mais  participação  e  que  sejam  mais  ativos  neste  conselho.  A
conselheira Sra. Maria Madalena Carneiro pede a palavra e fala que muitos exames
estão sendo solicitados pelas UBS e que não estão sendo aceitos pelos especialistas
que  pedem  novamente  outros  exames  e  que  a  população  está  revoltada,  o
conselheiro Sr. Sérgio que cada caso é um caso e devem ser vistos separadamente,
pois há casos em que o próprio paciente vai para o atendimento querendo todo tipo
de exame, a conselheira Sra. Geanne Débora de Mello fala que muitos pacientes
procuram a UPA apenas para solicitar exame e encaminhamento para o Hospital. Na
sequência  por não existirem outros assuntos para tratar,  o Presidente  agradece a
presença de todos e encerra a reunião às 21h45min 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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