
Ata da Reunião Ordinária nº 227 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia cinco (5) de novembro de dois mil e catorze (2014), com inicio às
20h00min,  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  225
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  CIST;  Prestação  de  Contas  (2º
Quadrimestre); Informes. O  Presidente  do  conselho Sr.  Antônio  Martins
cumprimenta a todos e agradece a visita dos alunos de enfermagem da UNOPAR,
bem como a professora Sra. Graziela e fala que as portas deste conselho sempre
estarão abertas, e em seguida passa para o 1º item da pauta: Aprovação da Ata nº
226.  O Presidente  Sr.  Antônio  pergunta  se  há  alguma ressalva  a  ser  feita,  não
havendo  ressalva a ata é aprovada por unanimidade. 2º item da pauta: Secretaria
Municipal de Saúde. O Sr. Luiz Otávio Davanso agradece aos presentes, e informa
que foi retirado de pauta o assunto Grupo Técnico de discussão da Regionalização
do SAMU, pois não houve a reunião de custeio das ambulâncias. 3º item da pauta:
Queda  do  Índice  de  Mortalidade  Infantil.  Continua  falando  que  houve  uma
redução de 32% (trinta e dois por cento) do Índice de Mortalidade Infantil,  isso
devido ao aumento de antibióticos, aumento de exames e cuidados com a mãe, fala
que no dia em que assumiu a Secretaria de Saúde esteve na 16ªRS discutindo sobre
esse assunto, pois o município estava com um índice elevado.  4º item da pauta:
Atendimento Médico UPA. Sr. Luiz Otávio fala da reunião realizada na Secretaria
de Saúde, de última hora, com alguns médicos da UPA, fala que a reunião foi um
pouco intransigente e foi um movimento aparentemente sem reivindicação muito
diferente  do  movimento  das  enfermeiras  onde  houve  uma  organização  e  um
planejamento para as reivindicações, considerando um ato democrático. Diz que o
Projeto  Elétrico  do  RX  e  do  laboratório  para  a  UPA já  estão  adiantados.  O
conselheiro Sr. Sérgio fala que um dos médicos presentes a reunião, não foi aceito
em outros municípios e que o conselho tem que criar um movimento de repúdio e
que este médico agiu, aparentemente, apenas em benefício próprio e para retirada do
Secretário.  Sr.  Antônio Garcez  Novaes Neto (Neto)  pede  a  palavra e  fala  como
prestador que a UPA nunca foi tão resolutiva como está sendo nestes últimos dias e
que os pacientes estão sendo encaminhados medicados e os médicos da UPA estão
fazendo o devido contato com o médico do hospital prestador onde o paciente está
sendo encaminhado.  Diz que agora está  havendo um contato UPA e prestador e
médico com médico e que agora aparentemente existem médicos em benefício da
resolutividade do paciente, fala que a Santa Casa se propôs a regular médicos caso
houvesse a falta deles devido a este movimento criado, fala que na época em que foi
Secretário não conseguiu implantar esse sistema de médico prestador e médico do
24HS/UPA se comunicarem, diz que toda mudança rápida tem uma revolução e que
quem diagnostica um paciente é o médico mas o que está a frente disso é sempre a
equipe de enfermagem que acolhe que fica com o paciente. A conselheira Sra. Maria
Lourdes de Azevedo Campos (Malu) fala que esteve presente a reunião e que os
médicos  que  lá  estiveram não  estavam dispostos  a  aceitar  proposta  alguma.  O
conselheiro Sr. Zanatta fala que gostaria de colocar que houve a liderança de um
profissional e que não estavam representando os 22 (vinte e dois) médicos e sim
divergências de alguns pontos, e que não houve o cumprimento das 48hs propostas
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para solucionar e que deveriam aguardar trabalhando, fato que não ocorreu. Fala,
como auditor do município, que vem alertando que a UPA atende uma demanda
enorme  e  que  40%  (quarenta  por  cento)  dos  atendimentos  são  casos  de  UBS,
continua falando que devem continuar lutando para que os pacientes procurem as
UBS e que a UPA transfere uma grande demanda para os credenciados sem a devida
necessidade e que as UBS precisam de um apoio  para receber tal demanda. Sr. Luiz
Otávio fala que pretende trazer na próxima reunião a Dra. Juliana para falar sobre as
UBS. A conselheira Sra. Cirlene, fala como prestadora, que houve uma conversa
entre  município  e  os  hospitais  e  que  este  canal  de  comunicação  não  pode  ser
interrompido, que é de extrema importância para resolutividade do quadro clínico
do  paciente  e  que  devido  esse  canal  houve  uma  diminuição  de  transferências
indevidas.  Sr.  Zanatta  fala  que  em  outra  gestão  houve  o  investimento  de
aproximadamente R$3.000.000,00 (Três milhões) para implantação de um sistema
de  informática  que  visava  integrar  SUS  e  credenciados,  mas  ainda  não  foi
implantando,  diz  que  é  necessário  a  implantação do sistema.  A conselheira  Sra.
Malu fala que inclusive os pacientes estão acostumados a se automedicar e que ela,
como farmacêutica, já é orientada a esclarecer aos pacientes sobre a superdosagem.
O  presidente  Sr.  Antonio  apresenta  a  nova  conselheira  Sra.  Vanessa  da  Cruz
Louzada Bolzani, representando a entidade Ong Olho D'Agua, em substituição ao
Sr. Sérgio Augusto da Costa.  5º item da pauta: Composição da Mesa do CMS. O
presidente Sr. Antônio fala que a Sra. Geane da Rosa Cardeal representante do asilo
teve que se afastar, o asilo como entidade enviou um ofício informando que não
teriam  representantes  para  enviar,  sendo  assim  a  vaga  ficou  disponível  e  já
preenchida, porém a Sra. Geanne era representante na mesa como 1ª Secretária e
agora  será  necessário  substituí-la  também na  mesa,  Sr.  Antônio  pergunta  se  há
algum  interessado  houve  o  interesse  da  conselheira  Sra.  Madalena,  sendo
considerada agora a 2ª Secretária.  6º item da pauta:  Informes. Sr. Zanatta pede a
conselheira  Sra.  Geanne  para  falar  sobre  o  movimento  das  enfermeiras  na
reivindicação salarial, Sra. Geanne fala que houve apoio tanto da Secretaria como
do  Sindicato  nessa  luta  onde  não  houve  truculência  nas  reivindicações  e  que
primeiramente  solicitam um aumento  salarial,  mas  que  acima  de  tudo  amam a
profissão e que um técnico de enfermagem ganha hoje aproximadamente R$888,00
(oitocentos e oitenta e oito reais) bem abaixo do que de merecimento e de referência
com outros municípios e que a tabela está defasada a bastante tempo. Sr. Zanatta
fala que a Câmara Municipal deu acolhimento a classe e que há uma cobrança por
parte  da  administração.  O  conselheiro  Sr.  Sérgio  Azevedo  fala  ser  favorável  a
manifestação  e  que  deveriam  esgotar  a  negociação  com  a  Prefeitura  para
posteriormente procurar a Câmara para que ninguém tire proveito da situação. Sr.
Neto fala que os Conselhos Municipais  terão até  julho de 2015 para realizar  as
Conferências  municipais,  fala  também  que  no  dia  29  do  mês  passado  ele  e  o
conselheiro Sr. Paulo Aparecido dos Santos estiveram na Conferência Estadual de
Portadores  de  Deficiência,  Sr.  Paulo  diz  que  foi  satisfatório  participar  da
Conferência e agradece a oportunidade. Sr. Zanatta pede para que seja incluída na
próxima pauta o assunto “ Não resolutividade de algumas áreas no município”. Na
sequência  por não existirem outros assuntos para tratar,  o Presidente  agradece a
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presença de todos e encerra a reunião às 22h20min 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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