
Ata da Reunião Ordinária nº 231 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada  no  dia  seis  (06)  de  abril  de  dois  mil  e  quinze  (2015),  com inicio  às
20h20min,  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  230
(Ordinária); Secretaria Municipal de Saúde; Apresentação do Relatório Anual de
Gestão; Conferência Municipal de Saúde; 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 230.  O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva
a ser feita, o Secretário de Saúde solicita correção na linha 19 que não é dotação
orçamentária e sim uma emenda parlamentar, não havendo mais ressalvas a ata é
aprovada por unanimidade.  2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde.  O
conselheiro Sr. Eucir Antônio Zanatta fala que terá que se ausentar desta reunião e
pede pauta para próxima reunião sobre “Contratualização dos Hospitais”, fala que
hoje a 16ª Regional de Saúde devolveu as tomografias não autorizadas, diz que há
um grande volume de pacientes aguardando a liberação e que a Secretaria de Estado
deveria criar um protocolo informando aos médicos o procedimento correto para
preenchimento  e  sobre  os  exames  complementares,  pois  a  mesma  faz  parte  da
programação do Estado. O Presidente Sr. Antônio informa que haverá HOSPSUS
essa semana na quarta, quinta e sexta-feira. O Secretário Sr. Luiz Otávio fala que as
notificações  de dengue aumentaram e que  já  são 42 (quarenta  e  dois)  casos,  12
(doze) deste na região do Pe. Chico, e que no total o número de casos no município
aumentou e que dos 341 (trezentos e quarenta e um) casos notificados 115 (cento e
quinze) foram negativos, o município teve 1 (um) óbito com suspeita de dengue
hemorrágica mas que ainda não foi confirmado pelo LACEN e que 18 (dezoito)
casos são importados até porque o município recebe trabalhadores de várias cidades
vizinhas, continua falando que as unidades estão em alerta e que a comunidade está
receptiva, inclusive estão divulgando com o carro de som. Diz que o Estado liberou
alguns procedimentos cirúrgicos, entre eles ortopédico, vascular, pediátrico, hérnia,
bariátrico etc; que serão realizados em Campo Largo, isso devido a uma campanha
que o Estado está custeando. 3º item da pauta: Apresentação do Relatório Anual de
Gestão. Sr. Luiz Otávio inicialmente fala que já havia sido aprovado esse Relatório
Anual de Gestão em “Ad referendum”, mas que se houverem discordâncias entre os
conselheiros  com  os  dados  apresentados,  o  mesmo  poderá  ser  alterado.  A Sra.
Priscila Catenace apresenta o relatório e fala que os dados foram alimentados no
sistema SARGSUS, e que o que será apresentado hoje nada mais é que o Caderno de
Diretrizes também presentes no SISPACTO, mostra passo a passo de como inseriu
os dados no sistema, tais como os dados gerais do Conselho e dados demográficos
do município. Sr. Luiz Otávio aproveita e fala que um dos dados apresentados que é
o aumento da  Neoplasia  e  eles  concluem que isso  é  devido a  especialização do
Hospital João de Freitas que é referência na Região e também pacientes que mentem
e pegam endereço de familiares e/ou amigos para conseguirem encaminhamento e
agilidade no atendimento, fala também que outro dado importante é a diminuição
nos óbitos por acidentes e acreditam que as Campanhas realizadas pela Saúde do
Trabalhador juntamente com as outras unidades de saúde e regulação do SAMU
muito contribuíram para essa diminuição.   O Sr. Antônio Garcez de Novaes fala que
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o medicamento mais caro para o SUS hoje é o omeprazol, e que esse ano acontecerá
a Conferência Municipal e Estadual  e que um dos assuntos a serem discutidos é a
responsabilização do indivíduo frente a saúde. Sra. Priscila fala que 22,79% (vinte e
dois  vírgula  setenta  e  nove por  cento)  da  Receita  com arrecadação  de  impostos
foram destinados a saúde, e outro dado que chama atenção no SIOP é que houve um
aumento  com  as  despesas  por  habitante,  atualmente  o  valor  é  de  R$404,89
(quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)  por habitante.  4º item da
pauta: Informes.   O presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma dúvida sobre a
apresentação  e  se  os  conselheiros  aprovam  o  Relatório  Anual  de  Gestão,  não
havendo dúvidas o Relatório Anual de Gestão é aprovado por todos presentes. O Sr.
Antônio Garcez de Novaes fala que o último dia para realização da Conferência
Estadual é dia 15/07/2015 e que o município terá que realizar em data provável de
05 e 06/07, ou seja deverá ser antecipada. Sr. Luiz Otávio fala que a Secretaria de
Saúde tem um carro de som e o mesmo poderá ser utilizado nas ruas para divulgação
da  Conferência.  O Presidente  Sr.  Antônio  fala  que  o  Estatuto  deverá  ser  criado
juntamente com a Comissão e apresenta a Sra. Maria Adelaide Oliveira Cireia da
entidade UAMMA que retorna a este Conselho como suplente da Sra. Alzira Maria
da  Silva  Rocha.  Na sequência  por  não  existirem outros  assuntos  para  tratar,  o
Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião às 21h49min 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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