
Ata da Reunião Ordinária nº 213 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada no dia 04 (quatro) de setembro de 2013 (dois mil e treze), com inicio às
20h20min, no Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima, na Rua Juriti 1177.
A reunião segue a seguinte ordem do dia: 1º item: Aprovação da Ata nº 212, 2º
item: Secretaria Municipal de Saúde, 3º item: Conferência Municipal de Saúde,
4º  item:  Eleição  da  Mesa  Diretora  do  CMS,  5º  item:  Assuntos  Diversos.  O
Presidente do Conselho Antonio Martins dos Santos (Usuário Titular- Ong Olho d
Água) agradece a presença de todos e passa para o 1º item da pauta: Aprovação da
Ata nº 212, ele pergunta se todos os Conselheiros leram a Ata que receberam em
casa junto com a pauta desta reunião, questiona se ficou bem feita e pede aprovação
da mesma, a qual é aprovada por Unanimidade. Na sequencia o Presidente passa
para o 2º item da pauta: Secretaria Municipal de Saúde passando a palavra para o
Secretário  de  Saúde  e  Conselheiro  Sr.  Alcides  Livrari  Junior  (Gestor  Titular-
Secretaria Municipal de Saúde). O Sr. Alcides comunica que o Ministério da Saúde
liberou esta semana os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o CAPS
AD e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o CAPS II, diz que está muito feliz com
este acontecimento, pois sabe que este sonho do Município ter o CAPS já passou da
hora  de  ser  realizado,  diz  que  aos  poucos  as  coisas  na  área  da  saúde  vão  se
resolvendo, comunica que a Sra. Angélica da Coordenação do PSF irá apresentar
esta noite a todos outro Projeto muito importante para o Município, informa que se
trata do CER (Centros Especializados em Reabilitação), também comunica que o
Município  será  agraciado  com  dois  Médicos  do  Programa  Mais  Médicos  do
Governo  Federal,  informa  que  a  noticia  chegou  esta  semana,  comenta  que
receberemos  uma  Médica  Brasileira  que  estudou  na  Argentina  e  um  Médico
Argentino, diz que chegarão na 2ª Quinzena de setembro, está aguardando que eles
façam contato, diz que era para vir quatro Médicos mais dois deles desistiram, diz
que todos os Municípios do Paraná pediram Médicos mais nem todos irão receber,
comenta que existem muitas criticas nos meios de comunicação em relação aos
Médicos  por  serem de  outros  Países  e  por  não terem estudado  no Brasil,  mais
acredita que as doenças que acometem os Brasileiros são parecidas com as que
causam problemas em outros Países, diz que estes Médicos que virão para o Brasil
estudaram muito em seus Países de origem e irão receber capacitação através do
MEC e do Ministério da Saúde e o mais importante é que eles não irão gerar custos
para o Município, todas as despesas com eles correrão por conta do Ministério da
Saúde, diz que nossa população precisa urgente de mais Médicos. Em seguida o
Presidente  passa  para  o  4º  item da pauta:  Eleição  da Mesa  Diretora  do CMS
deixando o 3º item para o final da reunião, ele explica que na última reunião no item
Assuntos  Diversos,  comentou  que  o  mandato  da  Mesa  Diretora  iria  vencer  em
outubro  deste  ano,  informou  que  se  alguém  quisesse  montar  uma  chapa  para
concorrer a Mesa aquela era a hora certa, diz que ninguém quis concorrer e todos
concordaram  que  ele  ficasse  como  Presidente  e  que  permanecesse  a  mesma
Diretoria, diz que na ocasião foi interrompido pelo Sr. Antonio Garcez Neto, o qual
por sua experiência quando esteve como Presidente do CES-PR (Conselho Estadual
de Saúde) informou ao Presidente que para haver Eleição da Mesa era necessário
que o assunto estivesse na pauta e não em Assuntos Diversos. O Presidente diz que,
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por este motivo naquele dia não houve eleição, então seguindo as orientações do Sr.
Neto,  colocou  o  assunto  na  Pauta,  portanto  hoje  haverá  eleição.  O Conselheiro
Sergio Azevedo (Trabalhador Titular- Sindicato dos Serv. Públicos) pergunta para o
Presidente se não é possível deixar a eleição para outro dia, justificando que pode
haver  questionamentos  posteriores  porque  hoje  estão  presentes  poucos
Conselheiros.  O  Presidente  informa  que  apesar  de  parecer  que  são  poucos  os
presentes, estamos com Quórum suficiente para a eleição, explica que para haver
eleição temos que ter a presença de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos
Conselheiros Titulares, informa que o Conselho é composto por 16 Titulares, diz
que  deve  ter  presente  09  Titulares  para  a  eleição,  diz  que  estão  presentes  10
Conselheiros Titulares. O Sr. Antonio Garcez Neto pede para consultar o Regimento
Interno e orientar a Mesa Diretora, logo depois explica que há Quórum suficiente
para a eleição, mais informa que o Regimento Interno pede que no dia da eleição
haja pauta específica, ou seja, a pauta não deve conter outros assuntos. O Presidente
então conversa com os integrantes da Mesa e comunica a todos que decidiram fazer
uma Reunião Extraordinária no dia 18/09/2013, com pauta específica para a Eleição
da Mesa Diretora,  informa que até  lá  se  alguém quiser  montar  uma chapa para
concorrer poderá comunicar na Secretaria Executiva do Conselho aqui no Jaime de
Lima, diz que se não houver outra chapa, concorrerá à eleição a mesma chapa que
está na Diretoria, informa que a atual Mesa Diretora está formada por: Presidente;
Antonio Martins dos Santos (Usuário Titular- Ong olho d água) Vice-presidente;
Maria de Lourdes Azevedo Campos (Trabalhador de Saúde- Titular), 1ª Secretária;
Geane  Rosa  Cardeal  da  Costa  (Usuário  Titular-  Lar  São  Vicente  de  Paula),  2º
Secretário; Alcides Livrari Junior (Gestor Titular- Secretaria Municipal de Saúde),
comunica que haverá uma pequena mudança na atual chapa para a eleição, diz que o
Sr. Alcides Livrari Junior passará para Vice-presidente e a Maria de Lourdes (Malu)
passará para 2ª Secretária. O Presidente pergunta se todos concordam com a reunião
extraordinária e com a mudança na chapa para a eleição e recebe a aprovação de
todos. Na sequencia o Presidente explica a todos que precisa incluir um assunto na
pauta, diz que se trata do Projeto CER (Centros Especializados em Reabilitação),
explica que é um projeto muito importante o qual o Município fará a adesão e por
isso precisa passar rápido pela aprovação do Conselho e convida a Sra. Angélica da
Coordenação do PSF (Programa Saúde da Família) para fazer sua apresentação. A
Sra. Angélica cumprimenta a todos e entrega uma cópia do Projeto para os arquivos
do Conselho onde poderá ser analisado por todos os Conselheiros e inicia a sua
apresentação.  Ela  explica  que  existe  um Projeto  do Governo Estadual  chamado
Rede de Saúde das pessoas com Deficiência, o qual considera a existência de quatro
tipos  de  deficiências  sendo  elas:  Deficiência  Física,  Auditiva,  Visual  e
Mental/intelectual, informa que para dar mais atenção e tratamento às pessoas com
estas deficiências o Governo do Estado criou os CER (Centros Especializados em
Reabilitação), diz que cada CER pode abranger dois tipos de deficiência, comenta
que estes Centros procuram oferecer igualdade de oportunidades a todos, diz que
com isso a reabilitação passa a ser limitada, mais com objetivo definido, sendo um
processo importante na vida daqueles que necessitam, permitindo que uma pessoa
com deficiência  alcance  o  nível  físico,  mental  ou  social  alto  o  suficiente  para
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modificar sua própria vida. Informa que o Município está fazendo adesão ao CER II
(Visual/Motora-Física), diz que ficou sabendo que a APAE também está fazendo
adesão ao CER II, diz que com isso nossa população contará com atendimento para
os quatro tipos de deficiência. Ela informa que na 16ª Regional de Saúde existe uma
lista de várias entidades habilitadas pelo Estado para este serviço, mais comunica
que a Regional fez uma avaliação dos serviços e informou que as pessoas esperam
em média dois anos por uma prótese auditiva, diz que algumas APAES da região
desconheciam os  caminhos  para  conseguir  as  próteses  auditivas  pelo  SUS,  nos
casos de deficiência visual a Regional diz que não estão conseguindo as consultas
com o Oftalmologista. O Sr. Antonio Garcez Novaes diz que as dificuldades para
conseguir consultas ou próteses são muitas, diz que a fila de espera do município
principalmente para prótese está enorme, vem se arrastando há anos comenta que no
ano  passado  a  ADEFIAP (Associação  dos  Deficientes  Físicos  de  Apucarana),
conseguiu um convênio de prótese e órtese para os pacientes de Arapongas, diz que
tiveram que devolver o dinheiro do convênio porque o Município de Arapongas não
enviou  os  pacientes  para  avaliação.  O Conselheiro  Venceslau  (Gestor  Suplente-
Secretaria Municipal de Saúde) pergunta o que acontecerá se o Projeto de Adesão
for aprovado hoje no Conselho, se será implantado logo no município ou não e qual
o valor da verba mensal de incentivo do Governo para a manutenção do Projeto. A
Sra. Angélica diz que se for para construir e depois implantar, provavelmente dentro
de 01 ano estará funcionando, informa que o valor do repasse mensal de custeio
para o CER II será de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) por mês, para a
construção mínima de 1.000 metros quadrados virá R$ 2.500.000,00 (Dois milhões
e quinhentos mil reais) e para a aquisição de equipamentos virá R$ 1.000.000,00
(Um milhão de reais) diz que também existe verba para reforma/ampliação se for o
caso. O Conselheiro Antonio Alves- Tota (Usuário Titular- UAMMA) pergunta se já
existe um local para funcionar o CER. A Sra. Angélica diz que existe a possibilidade
de funcionar no espaço do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). O Sr. Antonio
Garcez comenta que se o Projeto for aprovado por todos hoje, deverá passar pela
CIB-Regional  (Comissão  Inter  gestores  Biparti-te),  depois  seguirá  para  a  CIB-
Estadual, informa que o caminho a ser percorrido é grande, diz que só virá à verba
de custeio depois de habilitado pelo Estado. O Presidente agradece as explicações
da Sra. Angélica e do Sr. Neto, em seguida pergunta se todos estão satisfeitos com a
apresentação e pede a aprovação do Projeto de Adesão do Município ao CER, o
qual na sequencia é aprovado por UNANIMIDADE. O Presidente passa para o 3º
item da pauta: Conferência Municipal de Saúde, ele explica a todos que conforme
aprovado  em  plenária  este  ano  haverá  Conferência,  diz  que  estava  tentando
conseguir o Clube Comercial para o dia 04 e 05/10, mais não deu certo, informa que
conseguiu reservar o Teatro Vianinha para a mesma data, comunica que esta semana
foi montada a Comissão Organizadora, a qual preparou o Regimento Interno da X
Conferência Municipal de Saúde Euclides Gonçalves, que recebeu este nome em
homenagem  ao  Conselheiro  Euclides  (In  Memoriam)  um  dos  primeiros
Conselheiros  do  Município,  pergunta  se  concordam com este  nome  e  recebe  a
aprovação de todos, diz que na sequencia o Regimento será lido pelo Sr. Alcides e
depois precisa ser aprovado pelo conselho. O Sr. Alcides faz a leitura do Regimento
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Interno e ao final da leitura o Presidente pergunta se mais alguém deseja fazer parte
da  Comissão  Organizadora,  comunica  que  mesmo  os  que  não  são  conselheiros
podem participar da Comissão, informa que toda a ajuda é bem vinda, ressalta que
uma conferência deve ter  dedicação dos que a organizam para que os objetivos
sejam alcançados, acaba conseguindo mais alguns nomes, em seguida o Presidente
pede a  aprovação do Regimento  Interno da  X Conferência  Municipal  de  Saúde
Euclides Gonçalves, o qual recebe aprovação Unanime dos presentes. O Presidente
informa  aos  Conselheiros  que  solicitou  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  os
Convites, os crachás, os cartazes e as camisetas para a Conferência, diz que será um
modelo de camiseta para o conselho e outro para a comissão organizadora, também
diz que fará contato, junto com o Sr. Alcides, com os meios de comunicação para a
divulgação do evento. Na sequencia o Presidente passa para o  5º item da pauta:
Assuntos  Diversos  e diz  que  a  Conselheira  Rouse  Cristina  (Prestador  Suplente-
Hospital João de Freitas) tem um recado importante para dar. A Conselheira Rouse
comunica  a  todos  que  no  dia  06/09  acontecerá  na  Casa  da  Amizade  uma
Macarronada que faz parte dos Eventos realizados pelo Hospital este ano para a
Campanha de Combate ao Câncer, informa que o convite custa R$ 15.00 (quinze
reais) por pessoa e também diz que está vendendo a camiseta da Campanha que
custa  o mesmo valor  da macarronada,  comunica que esta  venda não visa  lucro,
porque toda a renda será revertida para a compra de cateter que serão doados as
pessoas que fazem quimioterapia no Hospital João de Freitas e não tem condições
de comprar o cateter, diz que o SUS fornece a quimioterapia mais não doa o cateter,
informa que no dia 19/09 haverá apresentação de uma peça Teatral no Vianinha, a
entrada será  1 quilo de alimento,  informa que o encerramento da Campanha de
Combate ao Câncer acontecerá no dia 05/10 junto com o lançamento da Campanha
do Outubro Rosa do CISAM, a partir das 8 horas da manhã, sairão em carreata do
Hospital até o centro da cidade, diz que espera contar com a participação de todos.
O Presidente agradece a Conselheira Rouse, diz que esta Campanha é muito bonita
e importante, mais informa que teremos que remarcar a data da Conferência porque
descobriu  agora  que  os  dois  eventos  serão  no  mesmo  dia  e  o  público  que  irá
frequentar os dois lugares é o mesmo, comunica aos conselheiros que uma nova
data será marcada para a conferência e todos serão informados. Sem mais assuntos a
tratar o Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião as 22h05min.
Eu  Geane  Rosa  Cardeal  da  Costa  1ª  Secretária,  lavrei  a  presente  Ata  que  será
transcrita para o livro pela Secretária Executiva Sra. Vera Alice Teixeira e depois de
lida será assinada por mim e demais membros deste Conselho.   
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