
  Ata de  Reunião Ordinária nº. 171
Aos três dias do mês de Fevereiro de 2010, 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 25 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. 170. Questionou a todos sobre qualquer retificação, como
ninguém  se  manifestou  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando  sequencia  o  Dr.  Vidotto
explicou que apesar de não constar em pauta Informes Diversos,  informou sobre o cartão de Natal
enviado para o Conselho pelo vereador Sérgio Onofre. Outro informe sobre o PREPS , convidou o
Conselheiro  Venceslau  para  dar  as  informações.  O  Conselheiro  informou  que  a  Palestra  foi
proferida pelo Dr. Evaldo e mais 02 Fisiologista, no teatro Fenix- Informou ainda sobre o Projeto de
Qualificação que vai  de 10 a  12 de março na cidade de Apucarana-  Objetivo qualificação dos
Gestores-Oficina  de  capacitação,  dia  17  de  março público  alvo  Secretários  de  Saúde Técnicos
Auxiliares. Em seguida Dra. Juliana informou que fará Campanha no carnaval de rua  e nos clubes
da cidade. Disse que fez parceria com a UNOPAR- (alunos do curso de enfermagem ) a campanha é
direcionada a jovens gays e  mulheres de 16 a 24 anos, tema  da campanha “Deu Bobeira Faça o
Teste Rápido” “Faça o Que Quiser Mas  use  Preservativo”. Informou ainda que  se houver interesse
de qualquer conselheiro de participar da campanha, é só deixar o nome com a  secretaria Sra. Alzira.
Dra. Juliana aproveitou par falar de outra campanha DST-AIDS “Dia da Visibilidade Travestis”
teremos  cartazes   e  panfletos  alertando  sobre  o  preconceito  com  essa  classe  social,  gerando
dificuldade em serem atendidos pela saúde  pública – oficialmente será no dia 28 de fevereiro, mas
só em março será inaugurado esse trabalho no município e isso sera comunicado aos  senhores
conselheiros.  Devido  as  mudanças  que  houveram,  principalmente  campanhas  para  grupos
vulneráveis – preconceito  dos atendentes de saúde. O PAM terá mais ações e será apresentado na
próxima reunião para deliberação do CMS. O secretario de saúde e Presidente do conselho retomou
a palavra e passou para  a  pauta número 02 – prestação de contas  da vigilância  sanitária  cuja
apresentação de responsabilidade do gerente da  VISA. Sr. Sérgio, então o Dr. Vidotto  se juntou aos
demais membros do conselho para apreciar a  apresentação. O Sr.  Sérgio apresentou blocos de
pagamentos, transferência fundo a fundo, bloco vigilância em saúde, componentes de vigilância
sanitária.  1) Ações estruturantes de vigilância sanitária competência de  12/2008 a 11/2009 no total
de  R$36.742,00  –  2)  Ações  piso  estratégico  –  gerenciamento  de  risco  DIVS  competência  de
12/2008 a  11/2009 no total de R$6.881,00 – 3) Ações piso estratégico – gerenciamento de risco
VS- produtos e serviços competência 12/2008 a 11/2009  no total de R$13.868,00 . Total geral de
R$57.493,00  .  Em  seguida  o  Sr.  Sérgio  passo  para  o  quadro  analítico  das  despesas,  onde
relacionaria o fornecedor, o serviço prestado e origem da despesa quando mostrou fornecedor Abib
comercial  distribuidora – serviço referente a  manutenção em equipamentos  de informática,  não
tinha   especificação  da  origem  o  mesmo  ocorrendo  com  o  fornecedor  SCS  comércio  de
combustíveis Ltda. -  referente a filtros e lubrificantes e apresentou como total geral dos gastos  o
valor de R$11.588,00 cuja origem outros  e R$41.279,00 justificando as origens . O Sr. Sérgio foi
interrompido pelo Presidente do conselho quanto  aos valores sem justificativa, pois que trataria de
uma prestação de contas e como a própria rubrica diz é necessário  ser mais transparente quanto as
origens dos  gastos e solicitou ao Sr. Sérgio que  encerra-se a  apresentação para apresenta-la em
outra oportunidade. Diante do pedido do Presidente do conselho o Sr. Sérgio concordou em  parar a
apresentação. Dando sequência a pauta o Dr Vidotto na qualidade de secretário da saúde fez  a
avaliação da saúde em 2009 e programação para 2010. Dr Vidotto diz que estamos re-estruturando o
setor da auditoria, controle e avaliação da administração queremos que esta auditoria saiba  quanto e
como estão sendo feitos os exames, queremos que  o usuário esteja satisfeito e com custos dentro
das  previsões  financeiras  da  saúde.  OUVIDORIA projeto  de  integração  Município,  Estado  e
Federação via  on-line.  SETOR  ADMINISTRATIVO controle  e  avaliação e  auditoria.  SETOR
OUVIDORIA,  FATURAMENTO,  SECRETARIA,  CONVÊNIOS,  RECURSOS  HUMANOS,
ODONTOLOGIA, BUSCA DE PROJETO/INFORMATIZAÇÃO, CONTABILIDADE/ANALISE
DE CUSTO. Centro  de Referência  saúde do Trabalhador. Dr Vidotto que precisa verificar  se esta
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havendo interatividade pois  que são simplesmente consultas. Quando o trabalhador precisa de uma
cirurgia recorre ao SUS,  então se faz necessário ver o grau de satisfação do trabalhador do SESI. O
conselheiro Dr Odenir falou da  falta de perito do INSS e convidou os demais conselheiros a cobrar
essa providência com a relação a saúde já  que somos um conselho devidamente regularizado .
Retomando a fala Dr Vidotto do programa de atendimento – Pronto Socorro 24 Horas/UPA -Pronto
Atendimento 18Horas  - 3 unidades  - Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima – Centro de
Especialidades  Odontológicas  –  DST/AIDS  –  Laboratório  de  Epidemiologia  –  NASF  03  com
psicóloga, farmácia e nutrição – CISAM – Puericultura  “CAIC” . Explicou que esta em andamento
o projeto arquitetônico do 24 horas – SUPORTE – EPIDEMILOGIA – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
– DENGUE ENTOMOLOGIA – SAMU – SETOR DE TRANSPORTE .Unidade avançada  do
SAMU  vai  funcionar  a  principio  no  Jaime  de  Lima.  Novas  Unidades  CISAM,  PRONTO
Atendimento 24 horas, Farmácia Municipal, Posto de Saúde Conjunto Tropical, Posto de Saúde do
Conjunto Águias, Unidade de Saúde do CSU. Veículos e Equipamentos; 01 Ambulância, 01 Carro
GOL, 01 Micro ônibus , 01 Aparelho de Ultrassom Dr. Vidotto disse que começamos um trabalho
com os  médicos  residentes  do  João  de  Freitas  e  a  intenção  é  crescer  até  o  ideal,  através  do
Consorcio.  Previstos  2009  para  2010  –  Unidade  UPA –  Posto  Conjunto  Centauro  –  Posto
Aricanduva  –  Posto  Central  (02  unidades)  com  auditorio  para  reunião-  Equipamentos
Odontológicos- OUVISUS – Implantação de Informatização plena – Equipamentos de Laboratório
Municipal – Cabine Volante Odontológica – Centro de Atendimento  do Homem. Informou ainda
que conseguimos verbas de R$180.000,00 para projeto odontológico. Outros Projetos – CAPS –
IML(Serviço de Verificação de Óbitos) – UTI-Neonatal – Maternidade – Alta complexidade em
oftalmologia  –  Serviço  de  Cirurgia  de  Mão   e  Infantil.  “METAS PACTUAÇÃO” Dr.  Vidotto
enumerou  as metas começando pela saúde do idoso, controle de  câncer de colo de útero e mama –
Redução  da  mortalidade  Infantil  e  Materna  –  Fortalecimento  contra  doenças  emergentes  e
endêmicas, como dengue – Hanseníase – Tuberculose – Malária – Influenza – Promoção  saúde do
homem -Saúde do trabalhador  –  Saúde mental  –  Fortalecimento  da capacidade  de resposta  do
sistema de saúde das pessoas com deficiência, dando sequência o secretario falou dos blocos  de
financiamento, atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em
saúde, gestão.  Informou ainda que tivemos 7.948 nascimentos de 2004 ate 2009  concluiu que
quanto temos nascimento, temos que dar atenção  quanto a mortalidade por isso fez comparação
com o município de Apucarana que possui o numero muito próximo de habitantes .ARAPONGAS
2004____9,8%  –  2005  ___21,45%  –  2007  ___11,32%  –  2008  ___10,2%  –  2009  ___8,8%.
APUCARANA  2004 ___23,38% – 2005 ___ 13,95% – 2006 ___14,37 %– 2007 ___14,53% –
2008 ___13,20% – 2009 ___ 8,80%. Houve também uma melhora  na gravidez de  adolescente
“redução” na mortalidade devido a melhora no transporte de emergência, e exames rotineiros de
urina. Segundo o secretario precisa melhorar o acompanhamento de Pré-eclâmpsia em função de
incio tardio do pré-natal.  Acompanhamento  do PSF até 21 anos da PUERPERA. O quadro de
mortalidade  materna  é  o  seguinte  2004-  00,  2005-00,2006-  01  morte-2007-00,2008-00,  2009
00,Quanto a cobertura vacinal os números de Arapongas e Apucarana são basicamente iguais. Para
2010 teremos um novo PSF, Com Controle e Avaliação, Atendimento da Demanda, Elaboração de
Protocolo,  Atendimento  Domiciliar,  Informação  ao  Usuário  ,  Humanização.  Ao  termino  da
apresentação  a  secretaria  do  Conselho  Alzira  Paulino  pediu  para  os  conselheiros  substituir  o
Conselheiro Zanatta no Comitê  de Combate a Dengue único a se manifestar foi o conselheiro
Antonio Martins dos Santos  que ficara no lugar do Zanatta foi informado a ele da reunião que se
realizaria no dia 04/02/2010 ás 15:00 horas no Corpo de Bombeiros. Dr. Vidotto questionou -se
havia mais alguém que quisesse fazer uso da palavra, como ninguém habilitou-se ele encerrou mais
essa  reunião ás  22:30 horas  e  eu Cleide Cordeiro  Farinha Marconi  Secretaria  a  DOC e Alzira
Paulino secretaria executiva deste conselho lavramos a presente  ata.
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