
1.Ata  da  reunião  ordinária  nº  257,  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Arapongas,

2.realizado em três de outubro de dois mil e dezessete(2017), com início as 20h:02min,

3.no  auditório  municipal,  sede  da  Prefeitura,  sito  à  rua  Garças  nº  750,  centro.  O

4.presidente cumprimenta  todos os presentes.  1º item da pauta:   aprovação da ata

5.ordinária  nº  256,   informa  que  foi  disponibilizada  a  ata,  em  seguida  coloca  em

6.discussão, aprovada por unanimidade.  2º item da pauta: apresentação e prestação de

7.contas do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, mas para adiantar,

8.deixar  espaço para a apresentação o Presidente coloca primeiro os  informes gerais

9.do conselho: no último fim de semana, dias 28 e 29 de setembro, estiveram presentes

10.no Conselho Estadual de Saúde, o Presidente e o conselheiro Paulo, na conferência

11.Macro Regional  de Vigilância em Saúde,  na cidade de Curitiba.  Pr,  o  conselheiro

12.Paulo foi como titular de usuário, e o presidente como titular do trabalhador, informa

13.que em Londrina, houve a primeira fase das propostas, afirma que tem orgulho em

14.falar, que ele como representante dos trabalhadores apresentou duas propostas e foi

15.escolhida pelo Estado, sendo uma delas com o tema  vigilância em saúde, juntamente

16.com a 16º e 22º,  na data de 29 de novembro, irá para Brasília-DF, em seguida a

17.secretária  Márcia,  solicita  que  ele  explique   a  proposta   escolhida,  em segudia  o

18.presidente  diz que  o cargo de chefia de vigilância em saúde seja executado por um

19.tecníco  na área,  cita  o  caso do seu chefe  o  Srº  Ernesto,  afirma que ele  e ótimo

20.profissional,  hoje ele responde pelo cargo, mas caso ele saía, não irá mais responder

21.pelo seu cargo. A Secretária Marcia dá uma dica, que na apresentação na Federal,

22.que o profissional seja da área de vigilância sanitária, após o Presidente informa que a

23.outra  proposta  apresentada   a  ser  discutida  em  Brasília,  para  garantir  o  recurso

24.financeiro adequado para a infraestrutura da saúde em vigilância, nas esferas Federal,

25.Estadual  e Municipal, ou seja,  que o recurso seja aplicado nessas esferas, para a

26.vigilância em saúde. Em seguida solicita, se dentro dos informes, existe algo a mais

27.para ser anunciado, a visitante Joilda solicita a palavra, convidando  os conselheiros,

28.para o II Encontro Municipal da Mobilização Nacional Pró-saúde da População Negra

29.—“ Vida longa com saúde e sem racismo de Arapongas”, este ano conta com  apoio

30.da Secretaria Municipal de Saúde, onde serão realizados aferições de pressão arterial,

31.testes rápidos de hepatite, sífilis e também haverá outras atividades e a participação

32.de demais entidades. A seguir a Secretária Marcia, informa que em 02 de outubro,

33.houve reunião na Secretaria  de Saúde,  com a participação dos representantes da

34.Santa Casa, Honpar, UPA e Samu, para  avaliação da distribuição realizada nos casos

35.de urgência no começo do ano,  ficando definida na época que os casos a serem



36.direcionados para  a  Santa  Casa ou Honpar,  seria  pela  data  de nascimento,  após

37.analise  foi  unânime  todos  afirmarem  que  o  resultado  alcançado  foi  muito  eficaz,

38.ficando  decidido  que  continuará  por  mais  seis  meses,  informa  também  sobre  a

39.carreata  que  acontecerá  dia  12/10  sobre  outubro  rosa,  convida  a  todos  para

40.intensificar as ações de cancêr de mama. Após a conselheira Adelia, informa que no

41.mês de outubro os exames de mama estarão disponíveis o mês todo na Honpar. Após

42.os  informes  gerais  a  Secretária  de  Saúde  começa  a  apresentação  do  plano

43.quadrimestral.   Finalizado a apresentação do plano, o Presidente agradece a todos

44.pela  presença,  encerra  as  22h:10min,  eu  Marisa,  secretaria-executiva,  lavrei  a

45.presente  ata,  que  será  transcrita  no  livro,  e  depois  lida  será  assinada  por  mim e

46.demais membros deste conselho.


