
Ata de  Reunião Ordinária nº. 175
Aos  dois  dias  do  mês  de  junho  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 30 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto
Vidotto   deu inicio  a  reunião  cumprimentando  a  todos  e  colocou  como primeiro
assunto a aprovação da ata de nº. 174 como ninguém se manisfestou contrario a ata
foi aprovada por unanimidade . O Presidente deu prosseguimento a reunião falando
sobre o funcionamento dos NASF. Ele explicou que o NASF é um apoio ao programa
de  Saúde  da  Família,  suprindo  as  especialidades  que  não  estavam contempladas
naquele programa. Disse ainda que  99% o programa Saúde da Família atende e que o
NASF então,  atende o restante  através de diferentes profissionais  com psicologo,
fisioterapeuta, pediatra, nutricionistas. Existem 03 unidades de NASF sendo uma para
até  09  equipes  de  Saúde  da  Família.  O  NASF  São  Bento  engloba  São  Bento,
Palmares,  Baronesa,  CAIC,  Colúmbia,  Ulisses  Guimarães,  São  Vicente,  Vila
Araponguinha,  Vila  Sampaio,  Jd.  Santo  Antônio.  O  NASF  Aguias  engloba  San
Rafael,  Del  Condor,  Bandeirantes,  Cascata,  Padre  Chico,  Aricanduva,  Colonia
Esperança,  Campinho.  O NASF Petrópolis  engloba  Petrópolis,  Centauro,Vila  São
João, Panorama, Vila Triangulo, Tropical, Primavera, Guadalupe, Lori,  Pombas. Os
NASF do município são formados por trés farmacêuticos, duas nutricionistas , seis
fisioterapeutas, um ginecologista, dois pediatras, três psicólogos e nesta semana mais
um pediatra está sendo contratado. Dr. Vidotto e Drª. Juliana explicaram ainda que os
profissionais  entregam mensalmente  sua  produção.  Eles  custam aproximadamente
R$41.000,00  (  Quarenta  e  um  mil  reais)  só  em  salários  com  os  encargos,mais
combustíveis e outras despesas o programa NASF tem um custo de R$ 60.000,00
(sessenta  mil  reais)  aproximadamente  que  é  o  valor  do  incentivo.  Outra  questão
relacionada ao NASF é que segundo o Dr. Vidotto, gostariam de dar apoio a saúde
mental,porém estão trabalhando no projeto do CAPS que poderia ser implantado no
espaço  próximo  ao  CAIC  e  que  no  momento  depende  de  uma  planta  para  a
continuidade do projeto. Ainda segundo o Dr. Vidotto a intenção é colocar no NASF
um psiquiatra,um terapeuta ocupacional. A ginecologia e pediatria centralizados no
CISAM. O terceiro assunto da reunião é o Relatório de Gestão 2009. A Drª. Juliana
leu os relatórios das reuniões  das Comissões de Controle e Avaliação e Orçamento e
Finanças e explicou que é uma prestação de contas. Diz que o próximo será diferente
porque ficara de acordo com o Plano Municipal de Saúde. O Conselheiro Zanatta
justificou  sua  ausência  em algumas  reuniões  da  Comissão.  A Conselheira  Alzira
Paulino colocou que ás copias dos relatórios estão com ela e sempre a disposição de
todos  os  conselheiros.  O Conselheiro pediu então a  disponibilidade  através  de e-
mail,para todos aqueles que dispõem desse recurso . Nesses Relatórios as Comissões
deram   um  parecer  favorável  a  aprovação  seguindo  para  essa  reunião  para  a
deliberação do Conselho depois de todas as explicações os Conselheiros aprovaram o
Relatório de Gestão de 2009. E a Drª. Juliana passa então para a leitura do relatório
sobre  a  Conferencia  Estadual  de Saúde Mental.  Depois  de realizada  a  leitura  ,  a
Conselheira Alzira Maria falou da Conferencia Estadual de Saúde Mental, da qual
participou  como  usuária,  ela  diz  que  a  Conferencia  foi  proveitosa,  apesar  de
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cansativa. O Conselheiro Zanatta perguntou sobre o que falaram do CAPS e diz que
não  acredita  na  extinção  dos  hospitais  psiquiátricos.  Ele  perguntou  ainda  ao  Dr.
Vidotto sobre o CAPS II no Município que explica sobre a prioridade de 03 postos de
Saúde . Centauro, Aricanduva e a unificação dos postos Lori e Pombas, cujo projeto é
para o terreno próximo a Vigilância  Sanitária que contará com um auditório.  Dr.
Vidotto continua falando dos postos do Tropical e Monte Carlo que estão em fase de
licitação dos móveis. O Conselheiro Toninho dá continuidade aos trabalhos da pauta
falando  sobre  o  Regimento  Interno.  Houveram  algumas  questões  sobre
representatividade, vigência da mesa, gravação, comissões. O Regimento foi feito de
acordo com o de outros municípios e  estudo da legislação Federal  e  Estadual  na
revisão do Regimento na revisão do Regimento foi alterada a representatividade e
vigência da mesa. O Conselheiro zanatta diz que não queria mudança, mas outros
votaram por fazer a mudança. O ART. 7º. Parágrafos 1º.e   2º. Explicam quem pode
representar quem. O  ART  8º. Fica  vigorando o que está no Regimento. Perguntaram
quem homologa o Regimento se é o Prefeito ou o Dr. Vidotto. Para o Dr. Vidotto
deve ser o Prefeito. O Conselho está validado até 2011  e a Alzira  continua como
secretaria executiva. O Conselheiro João de Freitas disse que o promotor Dr. Denis
pediu o material da capacitação de conselheiro. O Dr. Vidotto fala sobre a capacitação
dos ACS que aconteceu nos dias 30/05 e 01/06 de 2010. Haverá teste seletivo para as
vagas que não foram preenchidas e já estão trabalhando 24  médicos. O Conselheiro
Tota pergunta sobre atendimento dos médicos e o Dr. Vidotto explica que aconteceu
reunião com todos os médicos que as ESF é uma equipe e portanto todos devem
atender  como equipe.  O médico  deve  permanecer  04  horas  no  posto  e  não  tem
marcação  previa  de  consulta.  O atendimento  é  livre  demanda  e  ninguém precisa
chegar muito cedo para marcar consulta, diz também que o 24 horas está organizando
uma forma de verificar se os pacientes estão sendo atendidos nas Unidades Básicas
de Saúde. O Conselho de Saúde pode ajudar a fiscalizar o atendimento das UBS.
Conselheiro  Zanatta  coloca  que  se  o  médico  não  cumprir  o  horário  deve  ser
descontado o Dr. Vidotto reforça que a população tem que ser atendida, inclusive há
uma clausula no contrato dos médicos que é a aceitação da comunidade. Disse ainda
que ás 04 horas estão sendo cobradas dos dentistas também. As ESF tem que fazer o
que determina o programa nenhuma virgula a menos . O Conselheiro João de Freitas
pergunta sobre o salário dos médicos e o Dr. Vidotto diz ser aproximadamente de R$
5.000,00 (  cinco mil  reais).  O Dr.  Vidotto dá continuidade falando das auditorias
realizadas no município pelo Ministério da Saúde e Tribunal de Contas. A auditoria
do Ministério é sobre Saúde da mulher. Diz que onde não está  conforme devemos
verificar,  organizar,  cobrar  e que a  comissão de controle e  avaliação irá ver  esse
relatório e passará para os demais conselheiros. Diz que a responsabilidade é grande e
tenta fazer da melhor forma possível.  Informou ainda que a  chefia da Vigilância
Sanitária  do  município  foi  substituída  que  o  Secretario  da  Saúde  tem  que  ter
confiança  e  o Setor  estar  de  acordo com as  diretrizes quem responde agora pela
chefia   da Vigilância Sanitária do Município é  o Dr Júlio  César Batista e  com o
desligamento do Sergio Donizete de Azevedo da chefia da Vigilância e do Conselho
de Saúde, ficando com a representação do Conselho em aberto na vaga do gestor Dr.
Vidotto indicou a Drª.Juliana Ferreira Canassa para assumir a vaga de gestor, ficando
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em  aberto  a  representatividade  de  trabalhador  que  pertence  a  associação  dos
odontologos . Outra questão discutida foi sobre a queixa de uma gestante sobre o
hospital João de Freitas, mas precisamente sobre um médico. O caso foi denunciado
na ouvidoria e o Dr. Vidotto já pediu informações ao hospital e depois voltarão a
discutir o caso. Reafirmou que é obrigação do médico plantonista estar no plantão. O
Conselheiro Salvador falou sobre a reclamação dos moradores do Campinho que ele
e  a  Juliana  estiveram no  bairro  conversando  com as  lideranças  e  que  foi  muito
produtiva  a  conversa  e  tudo foi  explicado  e  esclarecido.  O Dr.  Vidotto  coloca  a
dificuldade com veículos para fazer esse trabalho , que acontece do conselheiro fazer
isso  com seu  próprio  veiculo,  diz  que  virão  duas  ambulâncias  e  seria  necessário
05(cinco)  carros.  O Conselheiro  Salvador  continua  dizendo  que  as  lideranças  do
Campinho  ficaram  felizes  com  a  visita.  Drª.  Juliana  complementa  que  trataram
também de assuntos relacionados a odontologia e vacinação. O Conselheiro Zanatta
pergunta sobre área própria para o Conselho e o Dr. Vidotto explica que já conversou
com o Prefeito e acha que deverá ser uma área fora da Secretaria, talvez alugar um
local  adequado  Zanatta  diz  que  prefere  a  sala  onde  hoje  é  a  administração  da
secretaria, quem sabe a sala do Saúde da Família. Drª. Juliana fala da portaria 1007
sobre o agente de endemias. Será um agente em cada unidade da  ESF. O projeto foi
encaminhado  solicitando  29  agentes  o  recurso  é  de  R$6.400,00  (  seis  mil  e
quatrocentos  reais)  por  ano,  por  equipe,  que fazendo os  cálculos dá o salario  do
agente. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada ás 21horas e 55 minutos e
eu  Lucia Helena Mainardes Rehme Secretaria ADOCH e Alzira Paulino Secretaria
Executiva deste Conselho lavramos a presente ata.
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