
ATA DE REUNIÃO  ORDINÁRIA Nº. 168 1 

Ao (07) Sétimo dia do mês de Outubro de 2009 foi realizada a reunião Ordinária do 2 

Conselho Municipal de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades Médicas 3 

Jaime de Lima sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo Nº. 1177 com inicio ás 4 

20h00min horas e 30 minutos. O Presidente do  Conselho Dr. José Roberto Vidotto  5 

deu inicio a reunião cumprimentando a todos e colocando como primeiro assunto a 6 

aprovação das atas de nº. 166e 167,  o Conselheiro Zanatta solicita instrução a 7 

questionamentos feitos pela conselheira Maria Isabel a linha de nº. 20 referindo que a 8 

mesma tem demostrado através de comentários quanto a sua insatisfação por ter 9 

perdido espaço junto ao CMS , atestando responsabilidade a mim nominalmente,  10 

sendo que todas as decisões foram feitas pela comissão de regimento interno  e do 11 

próprio CMS ,as atas foram aprovadas e continuando a reunião Dr. Vidotto solicita 12 

suspensão do item da pauta referente ao PAM - DST/AIDS frente a viagem da 13 

Conselheira Dra. Juliana para  Brasília. Conselheiro Zanatta discorre sobre as ações do 14 

Conselho Nacional de Saúde e Plenária Nacional de Conselhos. Na sequencia o 15 

Presidente do Conselho Dr. Vidotto fala sobre investimentos realizados pelos entes 16 

federados como em  Saneamento Básico, Transporte e outros aplicados dispostos como 17 

recursos em Saúde e dos recursos Federais que são escassos solicita ações dos 18 

conselheiros através de contatos com deputados e de seu empenho para aprovação da 19 

EC-29.  Conselheiro Basílio fala que houve compra até de fardamento de bombeiros 20 

com recursos da saúde em outro  município  . Dr. Vidotto sobre critérios para 21 

direcionamento dos investimentos com saúde. Faz colocação sobre a legalidade do 22 

CMS para tratar do regimento interno e dos destinos do CMS justificando sua ausência 23 

na última reunião frente a atendimento emergencial junto de paciente. Comenta sobre 24 

o Conselho Estadual de Saúde e SESA e da função complementar de gestão. 25 

Conselheira Alzira Maria apresenta informes sobre Comitê de Mortalidade  Infantil , 26 

da composição e inicio de atividades, estavam presente os representantes do 17 27 

municípios que compõem a 16ª. Regional cada município  que já formaram o seu  28 

Comitê, em termos de morte materna fora dito o seguinte, 2007 /160 óbitos, 2008 /120 29 

óbitos,2009 /60 óbitos até agora. Mortalidade infantil 2008 acima de 22% por mil 30 

nascidos vivos e 2009 11% até agora, também foram entregues dois micro ônibus 31 

doados pelo governo e entregues para o consorcio CISVIR para transporte dos 32 

pacientes que fazem tratamento fora do município em Curitiba. Conselheiro Zanatta 33 

reitera que estes veículos para uso do CISVIR devam atender os pacientes e usuários 34 

da área de abrangência do CISVIR e facilitando aos usuários nos municípios  que 35 

necessitam se deslocar a Curitiba, comentando ainda sobre as dificuldade que serão 36 

sanadas para os diversos casos de usuários de Arapongas que oneram a municipalidade 37 

pelo seu deslocamento muitos destes que poderiam e deveriam estar aqui sendo 38 

atendidos não fosse a indisponibilidade de profissionais e serviços . Dr. Vidotto sobre 39 

as verbas repassadas ao município e de Auditores do TCE que estiveram em Arapongas  40 

para verificar  os recursos repassados e de seus aplicativos , sendo que nada 41 

diagnosticaram como irregular ,fala do Concurso para emprego Público  sendo 42 

eventualmente até o próximo ano realizado processo seletivo para os demais setores 43 

fora SAMU, PSF,DENGUE e CEO que acontecem agora. A Conselheira Alzira Maria 44 

questiona sobre exame médico admissionais que seria pago pelos  contratados,  sendo 45 



esclarecido pelo Dr. Vidotto  que esses serão por conta do Município como sempre de 46 

responsabilidade do empregador, ainda sobre os valores pagos aos profissionais 47 

médicos e demais. Conselheira Alzira Paulino fala sobre a necessidade de serem 48 

fiscalizar os horários dos médicos e suas atividades  pois há informações de que alguns 49 

não realizam o mínimo exigido. Dr. Vidotto fala sobre o numero de vagas e do 50 

atendimento a legislação para efetivar vínculos não precários e se estes não forem 51 

preenchidos formalmente  estabelecer -se outras formas de vínculos temporários Sr. 52 

Euclides e Alzira sobre falam de  carências diversas nas UBS e que em algumas UBS 53 

só se  tem médico 02 vezes por semana solicitam investigação e que isto acarreta maior 54 

acumulo de pacientes no 24horas. Conselheiro Zanatta sobre projeto que  existe e 55 

deveria ser efetivado de Humanização e Acolhimento concretizando uma integração 56 

entre as UBS, PSF e SPA24horas de acolhimento com classificação de riscos .DR. 57 

Vidotto sobre planejamento de  ações e investimentos nestes  setores, continuando  faz 58 

a apresentação da Audiência Pública sobre ações e serviços e dos investimentos 59 

em saúde detalhando, Consultas Especializadas, qualificação da área de  atenção em 60 

Oftalmo . Alzira Paulino questiona a área de Ortopedia e atuação única do Dr. Abdalla, 61 

sugerindo que deva ser ampliada a oferta, assim como a de Cirurgia Vascular. Dr. 62 

Vidotto continua sobre a produção de Consultas Médicas em Clinica Básica , SAMU, 63 

SPA 24horas, PSF. Conselheiro Venceslau questiona o numero de atendimento de 64 

transporte  do 24 horas reiterando acreditar ser um numero maior somando-se ao setor 65 

de ambulância. Dr. Vidotto continua com  a produção da atenção do CISAM, do serviço 66 

de TB e MH, da Ouvidoria ,do CMS e Auditoria/Controle e Avaliação , CISVAM, 67 

CISCOLO , Vig.  Epidemiológica ,Imunobiológicos e Agravos, serviços articulados ao 68 

LACEN, declaração de Óbitos, DST/AIDS e ações em Assistência Social para estes 69 

pacientes, Programas para Diabéticos e Hipertensos. Conselheiro Zanatta questiona o 70 

número identificado de Hanseníase cadastrados em junho ser de 28, muito acima do 71 

mês anterior, devendo ser confirmada esta informação. Dr. Vidotto continua sobre a 72 

Vigilância Sanitária e Conselheiro Serginho sugere correção no número de cães 73 

agressores, DR. Vidotto  continua  sobre as ações de Controle de Endemias (dengue), 74 

do laboratório de Entomologia e sua atuação sobre leishmaniose, raiva, ofídios e 75 

malária. Sobre o setor de Odontologia, Laboratório de Patologia Clinica e dos Exames 76 

Especializados, Farmácia, TFD, Internamentos Hospitalares e Atendimentos por outros 77 

profissionais de nível superior, Atendimento Básico novamente, dos Recursos 78 

Humanos e Veículos, após diversas intervenções iniciou-se a apresentação de gráficos 79 

referente ao financiamento e orçamento com discrições dos repasses, das despesas 80 

empenhadas no 2º. Trimestre de 2009, das aplicações e receitas municipais. 81 

Conselheira Alzira Paulino questiona sobre as rescisões contratuais daqueles que forem 82 

ou não forem aprovados, sendo esclarecidos pelo Dr. Vidotto que aqueles que forem 83 

aprovados, continuam no mesmo regime de CLT, os que não forem aprovados  e saírem 84 

do PSF farão seus acertos. Sem mais nada a tratar ás 22:00 horas á reunião foi encerrada 85 

e eu Eucir Antônio Zanatta  junto à Secretaria Executiva do Conselho Alzira Paulino 86 

lavramos a presente ata. 87 

 88 


