
Ata de  Reunião Ordinária nº. 189
Aos 05 dias do mês de Outubro de 2011   foi  realizada a Reunião Ordinária do
Conselho  Municipal  de  Saúde  nas  dependências  do  Centro  de  Especialidades
Médicas Jaime de Lima, Sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo, 1177, com
início as 20:00 horas. A pauta da reunião segue a seguinte ordem do dia:Aprovação
da Ata de nº 188,  Eleição da Mesa Diretora de CMS; Apresentação de organização
das redes de atenção a Saúde ,reestruturação das comissões do CMS,  aprovação da
audiência  publica  do  1º  trimestre  de  saúde,  Informes  diversos,.O  Presidente  do
Conselho Dr Vidotto  agradece a presença e  comunica que será retirada da pauta da
reunião. A Apresentação da organização das redes de atenção a Saúde , visto que não
foi  possível  o comparecimento da enfermeira Mirian.    Solicita dos presentes  se
todos leram a Ata nº 188 e se são favoráveis a sua aprovação, com a concordância de
todos   fica aprovada a ata de n° 188.Dando sequência a reunião o Presidente informa
da necessidade de formação da mesa diretora do CMS  e deixa a vontade para caso
alguém queira  se  candidatar  que  o  faça  lembrando  apenas  que  a  mesa  tem sua
composição no Presidente  ,  Vice  Presidente,  Secretario e  vice secretario,  informa
também que recebeu do Ministério Publico o oficio de n . 324/ 2011 -4ª . PJ de data ,
05 /10/2011  informando o Presidente atual que  de acordo com a resolução n º 333 de
04 de novembro de 2003  diz que o Presidente deve ser eleito entre os membros do
Conselho em reunião Plenária . A ocupação de cargos de confiança ou de chefia que
interfiram  na  autonomia  representativa  do  conselho   avaliada  como  possível
impedimento da representação do segmento e a juízo da entidade pode ser substituída
do conselho. Questionado o Prefeito em relação a publicação de que o Presidente do
conselho teria que ser o Secretario de Saúde o mesmo diz que esta verificando junto
ao Presidente da Câmara o momento em que ocorreu tal autorização e solicitar do
mesmo a revogação dessa publicação . Portanto fica a mesa  livre para caso alguém
queira  se  candidatar,  após   pequena  discussão  entre  os  usuários  ,  propõe  a  este
conselho  que  assim fique  formada  a  mesa  Diretora:  Presidente  Dr.  José  Roberto
Vidotto , Vice Presidente, Antônio Martins dos Santos, secretaria Maria de Lourdes
Azevedo de campos, vice secretaria Geane Rosa Cardeal da Costa .Todos  os demais
aprovam esta composição , este conselho solicita que a promotoria possa também
participar  das  reunião  na  pessoa  do  Promotor  Dr  Tiago  de  Oliveira  Gerardi  ou
representante.  O  Presidente  pede  que  a  secretaria  encaminhe  oficio  fazendo  o
convite .No próximo  assunto  sobre a audiência publica. O Presidente responde o
questionamento feito  pelos conselheiros em relação ao item  `` outros serviços de
terceiros´´  dos gasto em saúde  ,e diz que tais gasto  correspondem a contribuição
anual /2011 ref. Ao termo aditivo de convenio firmado entre consorcio Intergestor
Paraná Saúde e Município de Arapongas conforme solicitação de empenho n. 326 a
SEMUS na verdade estão relacionados a despesas com a compra de medicamentos
através do Consórcio,  O conselheiro Zelão sugere ao Presidente que encaminhe um
oficio para a Câmara de vereadores para que possam em maior nº participarem da
audiência  publica   em  horário  noturno  uma  vez  que  em  horário   diurno  fica
impossibilitado a participação  da maioria dos conselheiros. O presidente solicita dos
demais   a  necessidade  de  encaminhar  oficio  no  que  é  aprovado  por  todos.  O
Presidente  informa que  a  prestação  de  conta  tem que  passar  pela  aprovação  dos
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Conselho e diz ainda que todos os gastos estão comprovados  através de notas e
pergunta  se  pode  ser  aprovada  a  prestação  de  contas  do  1º  trimestre   no  que  é
aprovada por este Conselho.   Na seqüência  partimos para a formação das novas
comissões com os novos conselheiros integrando as mesmas  fica assim : Comissão
de  Controle  e  Avaliação:  Antônio  Martins  dos  Santos,  Júlio  Pavanello,  Salvador
Carvalho  dos  Santos,  José  Luiz  Pereira,  Alzira  Paulino,  Antônio  Carlos  prol
Medeiros, Maria de Lourdes Azevedo Campos, João Batista,  Paulo Aparecido dos
Santos, Eucir Antônio Zanatta, Alzira Maria da Silva Rocha .(Comissão de Vigilância
em Saúde)  ,  Jorge Luiz Ampessan,Antônio Martins dos  Santos,Maria  de Lourdes
Azevedo Campos,Dr. José  Roberto Vidotto ,Geane Rosa Cardeal da Costa, Evandro
Rodrigues de Souza . (Comissão de Orçamento e Finanças) Antônio Alves da Silva ,
Eucir Antônio Zanatta, Sérgio Donizete de Azevedo Maria ´Lucia de Abreu Ferreira,
Antônio  Carlos  Prol  Medeiros.  (Comissão  de  Saúde  do  Trabalhador)  Charlisa
Rodrigues  Vara,Dr.  José  Roberto  Vidotto,  Marcia  Cristina  Bernini  Bispo  Barca,
Salvador Carvalho dos Santos, Evandro Rodrigues de Souza. o  Presidente fala  que
o trabalho das comissões é de suma importância no sentido de se estar acompanhando
as ações desenvolvidas em saúde e pede a todos os membros das comissões que se
reúnam e procurem trabalhar juntos. Nos  informes diversos a Conselheiro Antônio
Martins comenta que  anteriormente fazia  parte da Comissão de Contratualização
dos  Hospitais Filantrópicos da 16ª. Regional de Saúde, e que agora é necessário que
o Conselho encaminhe um outro nome para que faça parte novamente , informa ainda
que as reuniões acontecem sempre na parte da tarde em dois dia da semana uma vez
ao mês. O presidente solicita do grupo se alguém tem interesse em participar  dessa
Comissão   todos votam para que permaneça o Antônio Martins uma vez que ele  já
esta  inteirado  dos  assuntos  discutido  nessa  reunião   .Os  Conselheiros  apenas
solicitam do mesmo que este faça se possível uma breve apresentação dos assuntos já
discutidos  e  que  sejam  de  interesse  para  o  nosso  Município.  Na  seqüência  o
Conselheiro Antônio Martins informa aos presentes que o Conselho conseguiu com
muito custo um veiculo somente do Conselho , esse veiculo deve estar a disposição
dos conselheiros para que possam fazer  os trabalhos das comissões  e visitas a fim de
ajudar a que o atendimento ao usuário da saúde seja respeitado no interesse do SUS .
Informa os conselheiros que recentemente esse veiculo foi colocado a serviço para
levar um paciente para Maringá o que não permitido, isso aconteceu a pedido de um
conselheiro e autorizado pelo Secretario de Saúde, só que  quem deveria levar teria
que  ser  a  ambulância  uma  vez  que  passamos  por  aqui  e  ela  estava  no  pátio.  O
Conselheiro zelão diz que foi ele que interveio  em socorro dessa pessoa  uma vez
que  ela  necessitava  urgentemente  fazer  um exame  naquele  município  e  que  não
dispunha  de  condição de  lá  chegar,  primeiro  ele  pediu  outro  veiculo  e  a  ele  foi
informado que todos estavam rodando. O presidente  diz que é preciso verificar o
porquê  que  a  ambulância  não  levou  se  ela  estava  no  pátio  ,  no  momento  da
autorização para a o uso do carro do conselho ele primeiro verificou a possibilidade
de outro veiculo no que foi informando não ter nem um a disposição e para que a
paciente não perdesse  o exame ele autorizou. Agora é importante mandar oficio para
o  plantão   da  ambulâncias  solicitando  relatório  de  onde  estava  esses  carros  no
momento em que como secretario eu mesmo a busquei.  A conselheira Malu comenta
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o porque de o carro ser exclusivo do conselho, com certeza o conselho precisa muito
só que também em uma situação como essa nós não poderíamos deixar a pessoa
perder seu exame que provavelmente esperou por muito tempo . O presidente diz que
não foi certo ,mas que deveríamos  em momentos de emergência/ urgência e não
tendo outro veiculo a disposição   disponibilizar o carro .  O conselheiro Antônio
Martins diz que se isso começar a acontecer provavelmente logo estaremos sem o
veiculo. A conselheira Adelaide diz que foi com muito custo conseguir esse veiculo e
que concorda em que ele seja usado somente em e uma emergência/ urgência não
tendo outro a disposição  e que os conselheiros fiquem atentos a esse uso ,e assim
todos os demais conselheiro aprovaram .No assunto seguinte O Conselheiro Zelão
fala da necessidade de ajudar a UBS do Campinho, as pessoa não tem onde aguardar
atendimento,  estão sem recurso algum, ficam  exposta a chuva e sol ,  por isso  veio
Sr º   Adílson que é morador  da região para colocar  a esse conselho a situação
daquela região e pede que verifiquem  no que podem ajudar. A conselheira Malu
sugere que como 1 ª reunião da Comissão estejamos indo lá verificar. O presidente
diz que infelizmente a dificuldade lá é de espaço uma vez que não tem como fazer
qualquer aumento. O Sr Adílson diz que o Padre autorizou que seja feita a cobertura
usando  um espaço  que  pertence  a  igreja.  O presidente  diz  da  necessidade  de  se
documentar  tal  solicitação e também a autorização do Padre ,  uma vez feito isso
daremos  continuidade  ao  trabalho  necessitado  naquela  UBS  .  A  Sr  ª  Iracema
moradora  no  conjunto  Baronesa   veio  acompanhada  do  Sr.  Geraldo  Dutra  que
necessita de uma cirurgia de catarata e que já esta aguardando autorização por mais
de ano e pede a Sr Secretario providencias em relação a demora de tais necessidades
dos  cidadãos  .  O Presidente  informa que  não deveria  estar  aguardando por  tanto
tempo , pois não há fila de espera  para esse procedimento, o que não pode acontecer
é  do  paciente  e  escolher  o  Medico  ,  temos  na  regional  através  do  Consórcio
Intermunicipal de Saúde (CISVIR) médicos fazendo esses procedimentos e orienta o
paciente  a  que  esteja  procurando  a  Sr  Carmem   Navarro  gerente  do  Centro  de
Especialidades Medicas Jaime de Lima  para que ela possa verificar  e encaminhar o
Sr  Geraldo  para  que  realize  tal  procedimento  urgente.  O  Conselheiro  Antônio
Martins e os demais conselheiros querem saber o porque tantas pessoas de fora vem
para ser atendidas aqui . O Presidente explica que 39% da produção do CISVIR é
para  Arapongas   41% para  Apucarana  e  o  restante  esta  dividido entre  as  demais
cidades do vale do Ivaí. E que muitos especialista se encontram aqui por isso a vinda
de usuários de outros Municípios para nossa região .O Conselheiro zelão fala que se
forma filas aqui e que se não seria possível colocar alguém para organizar. Uma vez
que quando abre a porta é uma corrida danada para serem atendidos. O Presidente diz
que  irá  verificar  o  que  esta  acontecendo  e  tomar  providencias  para  que  melhore
.sem mais para o momento encerra-se ás 22:00horas mais essa reunião e Eu Maria de
Lourdes  Azevedo  Campos  Secretaria  deste  Conselho  e  Alzira  Paulino  Secretaria
Executiva Lavramos a presente ata.
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