
Ata da Reunião Ordinária nº 234 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,
realizada  no dia  um (01)  de  julho de  dois  mil  e  quinze  (2015),  com inicio  às
20h10min,  no Centro  de Especialidades  Médicas  Jaime de  Lima,  na Rua Juriti
1.177.  A reunião  segue  a  seguinte  ordem  do  dia:  Aprovação da  Ata  nº  233
(Ordinária);  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Prestação  de  Contas  do  1º
Quadrimestre;  AD REFERENDUM “descritivo  da  aplicação  dos  recursos  do
Programa  de  qualificação  das  ações  de  Vigilância  em  Saúde/VIGIASUS  no
município de Arapongas”; Prestação de Contas Conselho Municipal de Saúde;
Conferência Municipal de Saúde; Informes. O Presidente do conselho Sr. Antônio
Martins  cumprimenta  a  todos  fala  que  foi  incluída  na  Pauta  a  apresentação do
SISPACTO e em seguida passa para o 1º item da pauta: Aprovação da Ata nº 233.
O Presidente Sr. Antônio pergunta se há alguma ressalva a ser feita, não havendo
ressalvas a ata é aprovada por unanimidade.  2º e 3º  º item da pauta: Secretaria
Municipal  de  Saúde;  Prestação  de  Contas  Conselho  Municipal  de  Saúde.  O
presidente  Sr.  Antônio  fala  que  trouxe  a  prestação  de  contas,  pois  precisa  de
dinheiro para o restante das coisas que ainda faltam para XI Conferência Municipal
de Saúde, em março de 2014 ele pegou o valor de R$1.000,00 (Um mil reais) e
com  gastos  que  incluem  materiais  para  o  Conselho,  Lanche  para  curso  de
capacitação,  camisetas  para  Conferência,  Tonner,  sendo  que  a  prestação
apresentada foi enviado uma cópia para cada conselheiro e apresentado as Notas de
cada  compra  para  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  totalizando  um  gasto  de
R$1.000,14  (Um  mil  e  catorze  centavos). 4º  e  5º  item  da pauta: AD
REFERENDUM  “descritivo  da  aplicação  dos  recursos  do  Programa  de
qualificação  das  ações  de  Vigilância  em  Saúde/VIGIASUS  no  município  de
Arapongas”; Prestação de Contas do 1º Quadrimestre.  O Secretário Municipal de
Saúde fala  sobre  o  relatório apresentado para  os  gastos  com o VIGIASUS,  Sr.
Antônio fala  que foi  enviado uma cópia para cada  conselheiro,  e  que todos  os
gastos  são  estimados  e  todos  são  a  base  de  licitação,  a  conselheira  Sr.  Maria
Lourdes de Azevedo Campos questiona sobre as diárias de R$1.000,00 (Um mil
reais) pois é um valor alto para diária, Sr. Neto explica que são valores estimados e
que  não  necessariamente  serão  gastos  somente  com a  diária.  Sr.  Francisco  da
Vigilância Sanitária questiona sobre o Gol que está sendo utilizado em péssimas
condições, Sr. Neto fala que neste veículo há um processo contra o que prestou o
serviço no veículo citado e por este motivo ainda não consertaram o mesmo e fala
que o dinheiro do VIGIASUS é destinado somente para a Vigilância:  Sanitária,
Epidemiológica, Entomológica e que estão tentando encontrar um local apropriado
para Vigilância Epidemiológica. Diz que dos 5 (cinco) carros que a Secretaria de
Saúde recebeu 1 (um) deles será cedido para Secretaria de Segurança. O presidente
Sr.  Antônio  pergunta  se  há  algum  questionamento  e  se  todos  aprovam  o
VIGIASUS,  não  havendo  questionamentos  o  VIGIASUS  é  aprovado  por
unanimidade. O Sr. Neto fala que receberam mais uma ambulância hoje e fala sobre
a prestação de contas, os conselheiros presentes aprovaram a prestação de contas,
mas o conselheiro Sr. Sérgio fala que o combinado foi que o Contador viria explicar
e  detalhar  os  números  do  financeiro,  e  que  aprova  com essa  ressalva.  6º  e  7º
Assunto da Pauta: Conferência Municipal de Saúde; Informes. O Sr. Francisco
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da Vigilância Sanitária fala que veio a esta reunião por intermédio dos comerciantes
que  estão  reclamando  que  eles  pagam  seus  impostos,  tentam  seguir  o  que  a
Vigilância  e  mesmo  assim  seguem  com  toda  burocracia  para  continuarem
trabalhando sendo que o pessoal das feiras não pagam impostos, muitos nem tem
firma  e  outros  necessários  para  venda  de  alimentos  e  outros  e  mesmo  assim
conseguem comercializar  sem nenhuma  fiscalização,  o  Secretário  de  Saúde  Sr.
Neto  fala  que  não  sabe  qual  o  procedimento  e  como eles  trabalham,  mas  que
verificará essa reclamação. O Presidente Sr. Antônio fala que foram realizadas 3
(três) Pré Conferências das 5 (cinco) que foram programadas, em Aricanduva onde
teve  a  participação  de  conselheiros  e  de  5  (cinco)  pessoas  da  comunidade,  na
comunidade do Flamingos onde não compareceu ninguém além dos conselheiros e
no Jardim Aeroporto onde compareceram 2 (duas) pessoas da comunidade e alguns
conselheiros, um número significativo mas inviável para realizar a Pré Conferência.
Continua falando que o assunto Conferência é pautado desde fevereiro e que conta
com  a  participação  dos  conselheiros.  8º  Assunto  da  Pauta:  Apresentação  do
SISPACTO 2015.  O Secretário Sr. Neto fala que trouxe juntamente com a Sra.
Priscila Catenace a apresentação do SISPACTO, que nada mais é que o COAP, fala
que a 16ª Regional de Saúde os chamaram para que a Secretaria apresente as metas
para cada indicador. Sra. Priscila Catenace entrega uma cópia para cada conselheiro
presente e fala detalhadamente sobre as metas, a conselheira Sra. Maristela fala que
no  indicador  de  cura  de  casos  novos  de  tuberculose  pulmonar  bacilifera,  está
havendo  uma busca  ativa  nas  unidades  de  saúde  em pacientes  que  apresentem
sintomas e estes já estão sendo encaminhados para o Jaime de Lima para realizar os
exames  necessários  para  que  estes  casos  sejam detectados  com antecedência  e
serem curados,  inclusive estão realizando este trabalho também na delegacia da
cidade.  Sr.  Antônio pergunta se  há alguma dúvida ou alguma discordância,  não
havendo a apresentação do SISPACTO é aprovada por unanimidade. Sr. Antônio
fala que estão finalizando a entrega dos convites para XI Conferência de Saúde e
que a expectativa é que todas as entidades estejam presentes. Na sequência por não
existirem outros assuntos para tratar, o Presidente agradece a presença de todos e
encerra a reunião às 21h55min horas. Eu, Srª Maria de Lourdes Azevedo Campos
1ª Secretária, lavrei a presente Ata que será transcrita para o livro pela Secretária
Executiva deste Srª Rossana Pitol Pelegrini e depois de lida será assinada por mim
e demais membros deste Conselho.
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