
                -ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 169 

Ao (04) Quarto dia do mês de Novembro de 2009 foi realizada a reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Saúde nas dependencias  do Centro de Especialidades 

Médicas Jaime de Lima sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo Nº. 1177 com 

inicio ás20:00 horas. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto  Vidotto  deu inicio 

a reunião cumprimentando a todos e colocando como primeiro assunto a aprovação 

da ata de nº. 168,  o Conselheiro Zanatta pediu para fazer uma alteração na ata de 

reunião extraordinária anterior de nº. 166, corrigir o item do Regimento Interno onde 

propõe que as  reuniões sejam gravadas e o que ficou decidido é que não seria gravado 

por falta de estrutura e equipamentos para esse trabalho. O Presidente Dr. Vidotto 

pediu para essa que essa mudança seja discutida na próxima reunião e como não 

houve nenhum questionamento a ata de nº. 168 foi aprovada. Dando seqüência á 

reunião a Drª. Juliana fez a apresentação do PAM/DST/AIDS informando que deve 

ser apresentado um novo planejamento em Dezembro de 2009 para aprovação do 

Conselho.Drª. Juliana descreveu ações feitas tais como Sexo não tem Idade Proteção 

também não, informou que foram feitos eventos no CCI do Corina e CCI 

Araponguinha, foram feitos Testes Rápidos de HIV no Salão da Igreja Matriz 

distribuição de preservativos. Explicou porque da Campanha referente a idade 

superior a  cinqüenta anos; pois houve um aumento nas doenças sexualmente 

transmissíveis. Essas Campanhas contam com ajuda de enfermeira, farmacêuticos, 

estagiários na saúde e alguns voluntários, disse ainda que no Carnaval o foco  foram 

mulheres acima de 50 anos foram distribuídos preservativos, estojos, leques e 

sacolas , Slogan Bloco da Mulher Madura houve o concurso de fantasia, Campanha 

Fique Sabendo, teste rápido enfim a campanha que seria por um mês se prolongou 

até os dias de hoje; de 15/09/2008 até 27/10/2009. Foram realizados 2017 exames 

sendo 11  positivos .No dia Internacional da Mulher foram distribuídos preservativos 

femininos nos dois Centros de Convivência do Idoso o do Corina e Araponguinha e 

no CISAM. Drª. Juliana falou da Campanha contra Hepatite, o município realizou 

teste para os 17 municípios da Regional, foram realizados 2.739exames durante o 

mês da Campanha, informou ainda as realizações de Biopsias que a maioria dos 

municípios não  realizam. Foram feitos eventos no Posto Malaquias com distribuições 

de preservativos e orientações a caminhoneiros. Campanha do Dia dos Namorados, 

que não foi possível  aprofundar  nas escolas devido a gripe H1N1. Quanto ao PAM 

para o próximo ano de 2010, os municípios com saldo remanescente não terá direito 

a verba integral, confirmou a distribuição de 36 cestas básicas e apoio ponto focal é  

o Sr. Joel. Ficaram faltando Campanhas nas escolas e na delegacia que será feita ainda 

esse ano, segundo a Drª. Juliana que informou ainda que o Secretario de Saúde e o 

médico infectologista trabalham num projeto visando fazer de Arapongas um Centro 

de Referencia para Hepatite. Dando seqüência  a reunião passou-se para  o 3º. 

Assunto- Informes sobre a Comissão de Controle dos Hospitais (Cesárea), 

Conselheiro Toninho convidou o Conselheiro Zanatta para derimir sobre a pauta. O 

Conselheiro fez esclarecimento sobre a contratualização dos Hospitais avaliações de 

planilha de custo alcançar as metas explicou que em Arapongas por ser Semi -Plena  

são de responsabilidade do Estado e não do Município, quando houver necessidade 

de se complementar. Disse ainda que  naquela época  representava o Gestor e que foi 



discutido o assunto mas não se chegou a nenhuma  conclusão.O Presidente tomou a 

palavra e explicou  o impasse, atendimento obstetrícia  e pediatria no João de Freitas. 

Na verdade havia uma certa  limosidade da Santa Casa. Então foi feito uma divisão 

com relação cobrança do procedimento dos  R$ 117.000,00 que tinha direito só 

conseguiu cobrar R$80.000,00. Então houve  distribuição eqüitativa em plantões 15 

dias a Santa Casa e 15 dias o João de Freitas; com isso hoje a Santa Casa recebe 

R$200.000,00 reais bem como o João de Freitas sabemos que  os custos estão aquém 

desses valores:Dr. Vidotto disse que o município assumiu a Pediatria por falta de 

profissionais dessa especialidade bem como os Obstetras, pois que ninguém  

queria fazer plantão, 04 anos transcorreu normalmente o município não tem 

obrigação, mas não podemos deixar uma mãe, uma criança morrer sem socorro. Esse 

ano o município sofreu revés uma redução na ordem de R$600.000,00 reais então 

houve alguns atrasos. Queremos que haja entendimento ou seja discussão dos 

Hospitais a nível Estadual. O Conselheiro Dr. Odenir disse que naquela época  

ficaram com 350 AIHS pendente. O Conselheiro Zanatta informou que há 

entendimento, segundo ele o Presidente tem  a mesma opinião, que vale lembrar 

últimos dois anos a posição  funcional legalista enquanto conselheiro isso era caos 

para legitimar para que o Estado   porque pagamos os plantões e dentro do mesmo 

paga-se a Cesárea sobre taxando o município; em seguida o Sr. Presidente passou a 

palavra para a Conselheira Alzira que doravante assume a Coordenação da Saúde do 

Idoso. Alzira disse que trabalhará em sintonia com o PSF, envolvendo a Assistência 

Social e colocou o telefone 3902-1097 pois que o Idoso tem prioridade no 

atendimento e explicou que as cadernetas deverão ser preenchidas pelo medico e 

enfermeiro do PSF no que o Conselheiro Basílio concordou, pois que segundo a PPI 

esse  entendimento já é de conhecimento a algum tempo. A Srª. Alzira solicitou para 

que todos os conselheiros informem quando de um idoso acamado ou fragilizado para 

que ela tome providencias. Informou ainda que começou a fazer o curso de cuidador 

do idoso em Apucarana mais desistiu . O Conselheiro João de Freitas questionou 

sobre o censo com referencia aos idosos de Arapongas. A Srª. Alzira disse que temos 

13.000 idosos em Arapongas. O Conselheiro Toninho se ofereceu para ajudar nas 

visitas a Alzira informou ainda que Segundo o Estatuto do Idosos prevê multa de 

R$500,00 reais  a R$ 3.000,00 reais e reclusão de 03 anos em caso de denuncia por 

maus tratos ao Idoso: A Conselheira Carla  disse que o município já vem trabalhando 

com vítimas de violência. O Presidente questiona o S. Basílio sobre a divisão da PPI. 

Pastoral da Pessoa Idosa o mesmo disse que cada Paróquia possui a sua Pastoral. A 

Conselheira Maria Isabel se ofereceu como voluntária para ajudar.O Conselheiro 

Zanatta informou que podemos encaminhar conselheiros para a Plenária da Regional, 

visto que a nossa Conferencia esta valendo, no que o Sr. Presidente pediu para 

informar a Secretaria Alzira, caso haja interesse.Sem mais nada a tratar a reunião foi 

encerrada ás 21:00 horas e 45 minutos. E Eu Cleide Farinha Marconi Secretaria Adoc 

e Alzira Paulino Secretaria Executiva deste Conselho Lavramos a presente ata.  
        

 


