
Ata de  Reunião Ordinária nº. 181
Aos   Dez dias do mês de Novembro de 2010 , foi realizada a reunião Ordinária do
Conselho  Municipal  de  Saúde  nas  dependências  do  Centro  de  Especialidades
Médicas Jaime de Lima, sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo nº. 1177,
com inicio às 20:00 horas e 15 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto
Vidotto   deu inicio  a  reunião  cumprimentando  a  todos  e  colocou  como primeiro
assunto  da  pauta  a  aprovação  da  ata   de  N .nº.  180  .  O  Conselheiro  Zanata  se
manifestou quanto a linha de nº. 40 contratar a Alzira como cargo comissionado na
48  permanência  da  Alzira  como  secretaria  executiva  e  todos  os  conselheiros
concordaram. O Conselheiro Zanata comentou sobre a linha 10 que não ficou claro
quanto a fala da Conselheira Sandra  do Hospital Regional João de Freitas ou do
César da Irmandade Santa Casa. O Presidente Dr. Vidotto explicou que a linha 23
trata-se da Federação Estado e Município, linha 89 o Conselheiro Vicente disse que
não reclamou que somente informou. A Conselheira Alzira questionou o Presidente
sobre a carta para o médico do Posto Panorama, Dr. Vidotto disse que já fez a carta e
está aguardando explicações do referido médico. Após essas ratificações o Presidente
colocou a ata anterior em aprovação, no que todos aprovaram por unanimidade. A
seguir o Presidente passou para o item 02. Apresentação da Audiência Pública (3º.
Trimestre de 2010), como de costume apresentou todos os serviços prestados durante
o trimestre que são os meses de julho, agosto, e setembro de 2010, informou ainda
que temos que montar um ambulatório para analisar se o paciente está realmente com
câncer para ser encaminhado ao Hospital no setor de oncologia. Foram feitas 198
consultas de psiquiatria,281 de infectologia e 255 de gatro. Enfatizou que  temos que
discutir  o  tratamento  do  drogado,  porque  depende  do  usuário  aceitar  ou  não  o
tratamento.  Dr.  Vidotto  falou  sobre  o  Consorcio  Intermunicipal  de  Saúde,  traz
facilidades  porque  podemos  fazer  modificações  não  alterando  o  orçamento  mas
adequando outras cirurgias, falou também da falta do aparelho de facectomia que não
há necessidade de corte, através da luz retira o cristalino e coloca a lente. A Santa
Casa não possui o aparelho e no  João de Freitas teria que dividir com a Dra. Shirlei o
plantão. Continuando o Presidente explicou que tínhamos dificuldades em consultas
ginecológicas, mas agora neste trimestre tivemos 3.270 consultas. Informou que o
deputado Ratinho vai liberar a verba para aquisição do carro para o Conselho e duas
ambulâncias para prevenções. O Conselheiro Zanata argumentou sobre a solicitação
da comunidade do Flamingos de transformar o 18 horas em 24 horas. Dr. Vidotto
disse que vai implantar a UPA- Unidade de Pronto Atendimento onde terá a farmácia
24 horas disse ainda que está saindo a licitação da obra, concluiu que foram atendidas
no trimestre das 118.980 pessoas cadastradas 23.029 atendimentos dos quais 5.988
teve que ser encaminhado a maior parte oftalmologia. SISVAN foram beneficiadas
1.462. Agentes de Endemias ( dentro do PSF) 29 agentes. O aparelho de Utras som
chegou agora estamos licitando os serviços. Temos hoje 67 médicos e 35 dentistas.
Concluiu a apresentação da produção. Dando sequencia a apresentação da Audiência
Pública passou-se para as  demonstrações financeiras do 3º. Trimestre, apresentou a
arrecadação  de  impostos  principalmente  IPTU  R$3.374.000,00  reais  ,   I.R.
R$ 870.000,00 por fim o total das receitas do trimestre é de R$59.607.000,00 e 15%
representa uma aplicação obrigatória na saúde de R$8.941.000,00  Reais, recebido da
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União R$2.371.000,00 reais,  transferido do Estado R$185.994,00 reais totalizando
R$11.498.072,00 reais.  Despesas   empenhadas  17,23% = R$17.029.533,00 Reais.
Pagos  R$15.793.763,00,  á  pagar  R$7.365.302,00 reais.  Dr.  Vidotto  leu  todos  os
demonstrativos  analiticamente  para  conhecimentos  dos  Conselheiros  e  concluiu
fechando todos os números contábil. N a sequencia o Conselheiro Toninho voltou ao
assunto  da  última  reunião  sobre  a  nomeação  da  secretária  executiva  Alzira.  Dr.
Vidotto disse que assim que sair a aposentadoria da mesma irá regularizar. Informes
Diversos, reclamações da UBS do São Bento, por tratar-se de problemas particulares,
deverá  ser  resolvido pela  própria  comunidade.  Está  aguardando a  Comissão para
definir a questão da mesa diretora que está irregular.  O Conselheiro Dr. André se
apresentou e quis saber mais sobre o papel de conselheiro. Dr. Vidotto explicou que o
mesmo estaria substituindo a Dr. Juliana e que o conselho é composto de 50% de
usuário e outros 50% de trabalhadores de saúde e gestores municipais. O Conselho é
responsável em aprovar gastos em saúde. Os usuários defende as necessidades deles
dentro da saúde. Trabalhador da Saúde dentro de sua sociedade, enfim o presidente
explicou genericamente como funciona deveres e obrigações do conselheiro. E deu
por encerrada mais essa reunião ás 22:30 horas. E eu Cleide Cordeiro F. Marconi
secretaria adoch, e  Alzira Paulino secretaria executiva deste  Conselho lavramos a
presente ata.
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