
  Ata de  Reunião Ordinária nº. 172
Aos dez dias do mês de março   de2010 , foi realizada a reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades Médica Jaime de Lima sito a Rua Juriti
esquina com Bonito do Campo nº. 1177, com inicio ás 20:00 horas e 15 minutos. O Presidente do
Conselho Dr. José Roberto Vidotto deu  inicio a  reunião cumprimentando a todos os presentes e
colocando  em  aprovação  a  ata  de  nº.  171.  Questionou  a  todos  sobre  qualquer  retificação,
manifestando  o  Conselheiro  Venceslau  na  linha  10  e  11  que  a  palestra  seria  LER DORT e  o
Conselheiro Zanatta pediu esclarecimento com relação as obras que seriam implantadas .Dr.Vidotto
esclareceu falando sobre as obras na linha 95. Com relação a Dengue ele disse que solicitou que
outro Conselheiro o Substituísse no Comité da Dengue . Dr. Vidotto disse que como nos outros anos
temos problema com relação a tempo, o TC vem solicitando dois novos documentos. O Conselho
tem que dar parecer com relação a Audiência Pública, e também com relação a relatórios de Gestão.
O  contador  passou  um  documento  para  os  conselheiros  assinarem  que  entregarei  para  os
conselheiros lerem. e depois assinarem . Em seguida passou a palavra para Dr Juliana que fará a
apresentação do PAM 2010. Dra. Juliana fez um resumo que o Programa iniciou em 2003, primeiro
caso   diagnosticado  em  2000  e  sendo  notificado  em  2001,quando  iniciou  o  SINAN,  São
acompanhados  no  CTA 83  pacientes  portadores  de  AIDS e  36   portadores  HIV.  Os  pacientes
notificados com AIDS existe prevalência dos homens, sendo 73% do sexo masculino e 27% do sexo
feminino. No ano de 2009 tivemos 13 novos casos de HIV positivo. Dr. Juliana continuou falando
do perfil e tendências quanto a categoria de exposição, sendo 12 homossexual, 15 bissexual, 61
heterossexual, 04 usuários de drogas e 18 ignorados, ela explicou que os ignorados são aqueles que
não  quiseram  responder  qual  sua  categoria.
Quanto a raça são: 79 branca, 13 negra, 1 da amarela, 9 parda, 8 ignorado. O PMDST/AIDS, CTA
tem atendido o total de 136 pacientes em tratamento acompanhamento. São 39 pacientes recebendo
cestas básicas, os medicamentos são através da pactuação na CIB, a UDM da 16ª RS. São 13.000
preservativos distribuídos por mês. Desde setembro de 2008 vem se realizando a Mobilização do
Teste rápido, Fique Sabendo, que finalizaria em outubro mas acabou passando a fazer parte da
programação do Programa. No Carnaval o preservativo foi o foco utilizado para falar da prevenção
da AIDS e  das  DSTs,  e  dando continuidade  o  programa está  agora  com foco no teste  rápido,
“Bobeou, faça o teste”, então continuou divulgando o Fique Sabendo. Campanha de Hepatites, dia
19 de maio comemora-se o Dia Mundial de Luta contra hepatites. Dr. Juliana inicia a apresentação
do  PAM  2010,  dizendo  que  existe  três  áreas  de  atuação,  a  primeira  Promoção,  Prevenção  e
Proteção, a segunda Diagnóstico, Tratamento e Assistência, e a últiuma Gestão Desenvolvimento
Humano e Institucional. Dentro da primeira área ela inciou falando das Campanhas, que são as de
Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Namorados e dia 1º de Dezembro o dia mundial de
luta contra a AIDS, que serão investidos um total de 7000,00 (sete mil) de recursos do incentivo e
1000,00  de  recursos  proprios.  Ainda  na  primeira  área  de  atuação,  realizar  palestras  para  um
concurso de redação sobre DST/AIDS nas escolas com premiação, serão investidos 2000,00 ( dois
mil reais) de recursos de incentivo, realizar oficinas semestrais para a população LGBTT, serão
investidos 3000,00(três mil reais), de recursos do incentivo. Confeccionar material educativo com
dados coletados durante a Campanha de Hepatites realizada no município de Arapongas, que fez
exames  para  os  17  municípios  da  16ª  RS,  serão  investidos  2000,00(  dois  mil  reais)  do
incentivo,ainda  na  primeira  área  de  atuação  mais  mudando  a  área  temática  para  Promoção  de
práticas sexuais seguras e redução no uso de álcool e outras drogas, será executado ação dentro
desta  área  como  a  distribuição  de  preservativos  e  material  educativo  nos  dois  Centro  de
Convivência do Idoso, onde o município já tem adquirido estes materiais sendo assim não terá que
ser  liberado recurso  para  este  fim.  Ainda na  mesma área  será distribuído material  educativo  e
preservativo para a população carcerária. Mudando de área temática mas dentro da primeira área de
atuação será investido na detecção de casos de sífilis, capacitando profissionais da atenção básica
onde sertá investido 3000,00(três mil reais).Outra área temática é atenção a gestante e as crianças
expostas  ao  HIV  e  a  Sífilis,  já  vem  sendo  executada  ações  como  exames  ,  consultas  e  a
disponibilização da formula infantil que vem através do Estado. Outra área temática é atenção as
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pessoas  vivendo  com  DST/AIDS,  que  serão  realizadas  reuniões  com o  grupo  de  apoio  serão
investidos 3000,00( tres mil reais) deo incentivo, também já é garantido atendimento odontologico
em todas as unidades do município para os PVHA,outra área temática é vigilância epidemiológica
das DSTs/AIDS onde já está sendo trabalhado a anlise e avaliação dop mSINS, e a intensificação á
vacinação  da  População  de  0  19  anos  contra  Hepatite  B  a  qual  é  considerada  uma  doença
silienciosa.Dr. Juliana perguntou se alguém teria alguma dúvida dentro desta área de atuação como
todos estavam esclarecidos ela passou para a próxima área que é a de Diagnostico, Tratamento e
Assistência, dentro a primeira área temática está a logística de preservativo, realizar compra de
preservativo  masculino,  e  preservativo  feminino  serão  investidos  no  decorrer  do  ano  de  2010
3000,00(três mil reais) de recurso próprio. Outra área temática é a logística da formula infantil, que
serão distribuídos se necessário formula infantil a todas as crianças de mães portadoras, não será
investido  recurso do PAM pois  este  vem do Estado.  Outra  área  temática  á  a  de  diagnostico  e
Acompanhamento Laboratorial das DST/AIDS/Hepatites, onde serão investidos 6,500,00( Seis mil
e  quinhentos  reais),  do  incentivo  para  realizar  exames  e  biopsias  nestes  pacientes  portadores.
Também como outra ação é referenciar atendimento das DSTs, principalmente para os pacientes do
sexo masculino, o que já vem sendo executado para as mulheres no CISAM e será intensificado nos
homens. O monitoramento através de relatórios da rede de serviços de atendimento aos portadores
de  DST,para  essas  duas  ultimas  ações  não  será  necessário  destinar  recurso  pois  já  vem sendo
executado pelos funcionarios. Outra ação será comprar e distribuir 39 cestas  as PVHA, incluindo
frutas  e  verduras,  será  investido  23.400,00(Vinte  três  mil  e  quatrocentos  reais)  do  incentivo,
disponibilizar vale transporte as PVHA, será destinado 300,00( trezentos reais) do incentivo. Ainda
na mesma área  de atuação disponibilizar  cofee  break  para  o grupo de  adesão,   será  destinado
1000,00(mil reais) do incentivo, continuará sendo desenvolvido atividade na área da psicologia com
o CREASS, ainda nesta área a disponibilização de medicamentos para portadores HIV/AIDS do
município de Arapongas no ano de 2010, que são 5000,00(cinco mil reais) de recurso próprio, o
qual é pactuado com o Estado.Implementaremos outra nova ação dentro desta área de atuação que é
aquisição e fornecimento se necessário de suplemento alimentar para doentes de AIDS, conforme
solicitação médica e laudo social, destinou-se 3000,00( três mil reais) do incentivo. Encerrando esta
área de atuação Dra. Juliana deixou aberto para perguntas como os conselheiros não tinham duvidas
ela  prosseguiu  para  a  ultima  área  de  atuação  a  qual  é  Gestão  ,  desenvolvimento  Humano  e
Institucional, o primeiro ponto a ser discutido é a reforma do CTA qual foi questionada na ultima
reunião,  Dr  Juliana  disse  que  será  realizada  a  reforma este  ano e  que  o  recurso  de  31.150,00
destinado  encontra-se  lá  para  este  fim,  outra  ação  será  implementar  a  coordenação  com  a
contratação  de  auxiliar  administrativo,  será  destinado  5000,00(  cinco  mil  reais)  do  incentivo,
aquisição  de  equipamentos,  móveis,  será  destinado  7800,00(  sete  mil  oitocentos  reais)  do
incentivo,outras ações que são incluídas são agua, luz, linha telefônica e internet para o Programa
Municipal, serão destinados 14.000,00( Catorze mil reais) de recurso próprio, também a realização
manutenção e disponibilização de combustível para o carro do Programa Municipal, será destinado
6000,00(  seis  mil  reais)  do  recurso  próprio,  motorista  habilitado  para  dirigir  o  carro  do
PMDST/AIDS,  serão  destinados  7200,00(sete  mil  e  duzentos  reais)  de  recurso  próprio,
disponibilizar passagens para um representante da RNP local para estar participando dos eventos,
serão  destinados  1000,00(mil  reais)  do  incentivo,outra  ação  é  garantir  participação  de
representantes do PMDST/AIDS em eventos, cursos, reuniões e capacitações a nível Estadual e
Nacional,  será  destinado  4000,00  (quatro  mil  reais)  do  incentivo,  realizar  capacitações  aos
profissionais de saúde do município, serão destinados 3000,00 ( três mil reais) do incentivo. Assim
finalizando a apresentação Dra.  Juliana apresentou uma tabela  com o total  de recursos,  onde o
Programa  Nacional  investe  os  75.000,00(  setenta  e  cinco  mil  reais)  e  o  município  investe
36.200,00(trinta  e  seis  mil  e  duzentos  reais)  sendo  somente  25.000,00(vinte  e  cinco  mil
obrigatório). Dr. Juliana agradeceu e finalizou a apresentação falando do Congresso Nacional das
DSTs AIDS que irá acontecer em Brasília de 16 a 19 de junho deste corrente ano. Dr. Vidotto
perguntou se algum conselheiro tinha alguma duvida e pediu aprovação do Plano de Metas(PAM)
PMDST/AIDS, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida Dr. Vidotto seguindo a pauta passou
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a palavra para a Conselheira Alzira Paulino para prestação de contas do Conselho. Alzira informou
aos conselheiros que temos uma Verba de até R$20.000,00  (Vinte mil reais )no ano e que não
estamos utilizando pois, fizemos um empenho de R$1.000,00 reais em  agosto e até essa reunião
gastamos R$ 488,90 ( quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) , temos em caixa a
quantia de R$511,10( Quinhentos e onze reais e noventa centavos) o que foi gastos foi em lanches
para  as  nossas  reuniões.  Dr.  Vidotto  perguntou  se  algum  Conselheiro  tem  uma  sugestão.
Conselheiro Venceslau disse que o Conselho poderia adquirir um carro e local para alugar para as
reuniões do Conselho. Conselheiro Zanatta disse que empataria com o que o Venceslau falou seria
investir em infraestrutura sendo que no Paço Municipal provavelmente terá espaço para eventos e
reuniões,  com relação a  veículos se  juntasse dois anos  para realizar  a  compra do carro para o
Conselho utilizar nas comissões,visitas etc. Dr. Vidotto disse que não sabe se pode aglomerar dois
anos.  Conselheiro  Venceslau  disse  que  com  relação  a  ter  um  local  próprio  para  ter  uma
geladeira,TV,  DVD,  para  que  os  conselheiros  tenham  um  espaço.  Dr.  Vidotto  falou  que  os
conselheiros poderiam fazer um projeto para tentar recurso para construção de uma sede, e o carro
com certeza seria de grande utilidade porque muitos conselheiros acabam utilizando seus próprios
carros para serviço do Conselho. Conselheiro Zanatta disse que tem que utilizar esse recurso para
participar  de  reuniões  do  Conselho  Estadual  que  deveria  tornar  possível  que  o  Conselheiro
representante da Plenária nos Conselhos Estadual e Nacional. Dr. Vidotto disse que se alguém puder
fazer e apresentar o que está escrito com relação ao Conselho para termos uma melhor ideia em que
seria possível investir no Conselho,para estar investindo no próprio fortalecimento do Conselho.
Conselheiro Basílio diz que o Conselho de Saúde é o mais atuante dentro do municipio. Venceslau
falou que seria possível alugar um local com recurso próprio do município como é feito com os
outros Conselhos. Dr. Vidotto falou que o Conselho COMAD deveria estar funcionando , então
teremos quem vai apadrinhar este Conselho pois o Conselho de Saúde precisa participar e não
apadrinhar, apresentaremos para o Conselho de Segurança e esperamos que eles acertem pois a
situação nesta área está se agravando cada vez mais, está é uma situação que ninguém sabe o que
fazer com estas pessoas. Este Conselho precisa funcionar o COMAD e nos  estamos atuando para
que ele saia do papel. Conselheiro Dr. Odenir disse que nas poucas reuniões que ele participou tinha
interesse  de  um membro para  que  o  município  liberasse  recurso para  contrução mas  com fins
lucrativos, havia interesse próprio e não coletivo. Conselheiro João de Freitas disse que participa do
Conselho de Segurança diz que falta recurso e muita coisa para que essas ideias se concretizem,
pois existe participação mais falta recurso para atuação na área Dr. Vidotto disse abriu processo
administrativo com relação a um profissional  através do recebimento de taxa solicitar  exames
urgentes e como não era possível a liberação porque não era via SUS ele pedia para o paciente
procurar a Promotoria. A porta do SUS é única. Dr. Vidotto pediu para que a Comissão de Controle
e  Avaliação  analise  o  processo  e  traga  direcionamento.  Conselheiro  Venceslau  falou  sobre  o
transporte de pacientes que nos estamos tendo que transportar  pacientes internados e de outros
municípios para realização de exames . Conselheiro Zanatta   fala que não era exigido os transporte
que o Venceslau está coberto de razão no que diz respeito ao transporte, que deveria haver uma
parceria com os hospitais para que eles tenham o transporte. Dr. Vidotto colocou com relação ao
Concurso qual a posição da Secretaria Municipal de Saúde, a partir do momento que o Tribunal de
Contas veio e através de Portaria disse que os municípios deveriam regularizar a situação através de
Concurso. Com relação ao município foi aberto período de inscrição e foram divididos em dois dias
para que aqueles que tivessem interesse fizessem as duas provas. Empresa divulgou a relação dos
inscritos, gabaritos das provas, relação dos aprovados e reprovados e classificação, na indicação de
fazer o concurso público tem algumas indicações que não podem ser contempladas. Vocês ouviram
a divulgação que a Promotoria abriu uma ação contra o Prefeito e a APMI que não poderia ter mais
esse  Convenio.  O  Promotor  deu  um  prazo  de  15  (quinze  dias)  sob  pena  de  multa  de  R$
1.000,00( um mil real) por dia e a APMI tomou uma atitude os que acharam que seria uma fraude
geral o que não aconteceu, quem passou tem direito a ser  chamado, qual alternativa legal teríamos
é “essa “ que está sendo tomada , está sendo cumprida a Lei não pode se descumprir.  Conselheiro
Basílio perguntou se tem muita gente de fora . Dr. Vidotto disse que tem dentista e enfermeiros, Dr.
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Vidotto disseque não se pode exigir que seja do municipio. Venceslau disse que ficou sabendo que
tem uma pilha de documentos   na mão de um advogado para tentar recorrer, Dr. Vidotto disse que
todos tem direito e deve fazer aquilo que acha justo. Dr. Vidotto explicou aos conselheiros sobre o
parecer do Conselho de Saúde  com relação as prestações de contas  periodicamente, essa intrução é
deste ano e chegou hoje de manhã e se não aprovar hoje teremos que marcar uma extraordinária
para ter um parecer e ser enviado ao Tribunal de Contas. Depois de todas as informações passadas
aos conselheiros. O Conselho Resolve Aprovar  o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal
de Saúde Referente ao Ano de 2009. Ficando determinado pelo Conselho Municipal de Saúde que
na proxima reunião haverá nova explanação sobre o fechamento do ano de 2009 em relação as
contas  municipais,podendo  há  qualquer  momento  serem  solicitadas  novas  prestações  de
contas.Ficou também determinado que a cada apresentação de contas trimestrais haverá reunião da
Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  visando  esmiuçar  detalhes  que  não  foram elucidados  na
apresentação.  E assim sendo sem mais nenhum assunto a tratar nesta noite a reunião foi encerrada
ás 22:30 horas e Eu Juliana Ferreira Canassa Secretaria adoch e Alzira Paulino Secretaria executiva
deste Conselho lavramos a presente ata.
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