
Ata  de  nº  196  da  Reunião  extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Arapongas, reunião realizada aos  onze dias  do mês maio do ano de dois mil e doze
com inicio as 19:30 h no Centro de Especialidades Medicas Jaime de Lima, rua
juriti  nº 1177. O Presidente Sr Antonio Martins agradece a presença de todos e
comunica que o motivo pelo qual todos foram convocados é para avaliar, discutir e
aprovar  o ``Relatório de  Gestão 2011´´  que nos foi  encaminhado agora no dia
09/05/2011, pela Secretaria Municipal  de Saúde. Foi solicitado que eu assinasse
como ``A de referendo´´ diante da necessidade urgente de aprovação. Após a leitura
achei  que  a  forma  mais  correta  era   convocá-los  para  que  juntos  pudéssemos
analisar. Antes da leitura, o Conselheiro Osvaldo Damião apresenta o Dr Antonio
Garcez de Novaes  Neto, que agora trabalha na Santa Casa, e se faz presente nesta
reunião.  Na  sequencia,  o  Presidente  Pede   a  Secretária  Sra  Maria  de  Lourdes
Azevedo de Campos, e Sra Vera Alice Teixeira, Secretária Executiva, que façam a
leitura e ao final de cada quadro, teremos um espaço para  discussão. Dá-se inicio a
leitura da  Apresentação e assim sucessivamente. No item 1.1.2 Imunização,    na
letra c, fazer correção  de ``em 2009 para 2011´´ e explicar significado quantitativo
de: 100% dos casos de eventos adversos graves pós vacinação foram notificados e investigados
Setor de Agravos  Exames  recebidos do LACEN:  Recebidos  2.643,  realizados  (coletas)
6.995  conselheiros querem saber onde ficou a diferença de 4352 exames realizados.
Declaração de Nascidos Vivos e Óbitos,  separar e quantificar Homens, Mulheres,
crianças.  Mortalidade Infantil  No item 2.1 Saúde da Mulher e da criança  no 5°
parágrafo diz que: A prefeitura de Arapongas custeou , com recursos Próprios r$ 155mil da
construção, alem de todo o equipamento do  Cisam. No total  de investimento no centro que
chegam a RS 1 milhão de reais. Conselheiros lembram que estamos discutindo o ano de
2011 e  que esse  investimento  não consta   da prestação de contas apresentadas
anteriormente. Ainda na pagina 14:  No que se refere á saúde da criança os postos de saúde
realizam puericultura, contamos com a clinica do bebe,  campanhas de vacinação entre outros.
Conselheiros  relembram  que  PUERICULTURA,  é  o  conjunto  de  cuidados  que
fazem parte da supervisão de rotina de saúde infantil, é feita por Pediatra que  irá
acompanhar e avaliar o desenvolvimento  físico e mental da criança  principalmente
no  1  °  ano  de  vida,  e  que   é  sabido  por  todos  a  dificuldade  de  se  contratar
profissionais Pediátricos para atender os plantões, que dirá  para atender nos postos
de saúde, importante indicar localidade  onde estão presentes tais profissionais e
também o endereço da Clinica do Bebe.  No item  2.2 Política de Saúde Bucal,
constata-se que o n° populacional não pode ser base  de calculo para analise, visto
que aqui entre os conselheiros 50% não utiliza os profissionais  do Município. Em
nenhuma das apresentações anteriores  foi mencionado os três Consultório Portáteis
odontológicos para atender acamados em hospitais, e doente da zona rural, e nem o
n° de atendidos, conselheiros desconhecem esse trabalho e portanto solicitam do
responsável que  nós informe sobre ele.  3.2 Atenção Básica .Unidade de Plantão 18
horas.  Corrigir para 02 haja visto que referimos ao ano de 2011, e a unidade do
petrópolis não funcionou todo o ano, só parte do ano. 3.3 Sistema de Atendimento
em  Urgência  e  emergência Ocorrência:  Clinica  Geral  3048.  Encaminhamentos  para
Hospitais 3054 diferença de 06 nº, fazer correção.  3.4 Serviços de especialidades ,
Exames Especializados , percebe-se de forma clara que os atendimentos feitos pelo
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SUS são  muito menos  do que os atendidos através de contratos, por exemplo:
Fisioterapia, convenio SUS 2.160 ,contrato 31.070,  diferença 28.910.  Tomografia, convenio
SUS 222, contrato  710, diferença 488, laboratório,  convenio  SUS 22.696,  contrato 68.288
diferença 45.592. 4.2 Construções  Uma nova UPA esta sendo construída...  lembramos
que é a 1° UPA que falamos do ano de 2011.  4.3 Financeiro  de acordo com a
apresentação dos  valores orçados e aplicados na Saúde em 2011, ficou decidido em
reunião de Aprovação das Audiências Publicas,   que este conselho aprovaria as
apresentações mas que ficaria a cargo da  Controladoria, avaliar e aprovar os gastos,
uma  vez  que  não  foi  possível,  em tempo  hábil  que   os  conselheiros  pudessem
analisar e aprovar tais gastos. 5 Controle Social Corrigir: no ano de 2009 para 2011, e
foram realizadas 10 reuniões regulares, nenhuma extraordinária, e 01 conferencia de
saúde.  6 Ouvidoria   no ano de 2011 foram atendidos 72 reclamações, uma a cada 5
dias, isso comprova o que o Presidente anterior deste Conselho sempre dizia: “ou a
saúde está boa ou as pessoas não sabem reclamar”. Por sugestão desse conselho já em
outras reuniões foi sugerido a colocação de placa visível com o nº do telefone da
Ouvidoria,  nos lugares onde a  população tem acesso  aos atendimentos  do SUS,
como  PSF  e  hospitais,  e  também  com  o  nº  do  telefone  deste   Conselho.  Os
Conselheiros  também questionaram o  porque  de  à  Secretária  De  Saúde  não ter
enviado um de seus responsáveis para apresentar o relatório. No entendimento deste
Conselho, o relatório deve mostrar as realizações, os resultados obtidos em função
das  metas  programadas,  deve  valorizar  o  que  foi  alcançado  baseando-se  nos
objetivos antes estabelecidos, deve assinalar o grau de eficiência alcançada por sua
estrutura e organização, em função dos recursos aplicados e dos resultados que se
obteve.  No  geral  o  relatório  deve  conter:  a  programação  e  execução  física  e
financeira do orçamento, a comprovação dos resultados alcançados pela execução
do  Plano  De  Saúde,  demonstrando  o  valor  dos  recursos  financeiros  próprios
aplicados  na  saúde,  bem como os  valores  das  transferências  recebidas  do SUS.
CONCLUSÃO: Percebe-se,  que  falta  clareza  e  objetividade  nos  dados
apresentados,  sem comparação dos valores pactuados anteriormente, falta unidade
nos conceitos de seus elementos constituintes, falta peculiaridades e necessidades
do município, falta as ações e metas anuais definidas e alcançadas na Programação
Anual de Saúde proposta no ano de 2010,  falta as observações específicas relativas
às ações programadas, falta a análise da execução da Programação Anual de Saúde
para 2012, como tipos de Programa, atributos do programa, tipos de ação, atributos
da ação, revisão do PPA e definição dos programas oriundos da base estratégica.
Em resumo, por decisão UNANIME dos presentes, fica decidido a não aprovação
deste relatório, será solicitado a  presença dos responsáveis  para esclarecimento e
correção. Antes do encerramento desta, foi lido pela secretária Maria de Lourdes,
oficio encaminhado da 4ª promotoria, na pessoa do Sr Dr Tiago de Oliveira Gerardi,
Promotor  de  Justiça,  pedindo  a  este  Conselho  que  lhe  envie,  cópias  da  Lei
Municipal de criação do Conselho, do Regimento Interno e as atas das reuniões dos
últimos doze meses. Sem mais, Eu, Maria de Lourdes Azevedo de campos, lavrei a
presente ata, que depois de lida, será assinada por min e demais membros deste
Conselho, que se fizeram Presentes. Desta forma, as 21:45 h, encerra-se mais  uma
reunião do CMS.
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