
Ata de  Reunião Ordinária nº. 174
Aos  doze  dias  do  mês  de  maio  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 10 minutos. O Vice-Presidente do Conselho Sr. Eucir
Antônio  Zanatta  deu  inicio  a  reunião  cumprimentando  a  todos  e  solicitou  aos
conselheiros se ninguém se opunha em alterar a ordem dos assuntos ou seja após o
nº.01 seguido do nº.04 no que todos os conselheiros concordaram. Colocou o item nº.
01 da pauta , aprovação da ata de nº.173 como não houve nenhum questionamento a
ata foi aprovada por unanimidade. Dando sequencia a reunião o Conselheiro Zanatta
deu  inicio  a  apresentação  do  item  04.  Apresentação  do  Plano  de  Saúde
2008/2009,informou que foram acrescentados alguns itens e suprimidos outros. Leu
um parecer da Comissão de Controle e Avaliação e Orçamento e Finanças participou
aos presentes que o mesmo  está de guardo da secretaria executiva deste conselho a
disposição dos conselheiros que quiserem ler . Drª. Juliana disse que está aprovando
esse plano já com atraso e que precisamos agilizar para planejar o plano de 2010 a
2013.Conselheiro  Zanatta  explicou  que  o  plano  deve  ter  a  participação  da
comunidade ou seja de grupos profissionais, enfermeiros, médicos, farmacêutico os
usuários através de suas instituições, enfim cabendo a cada um discutir as ações do
plano  que  está  em  elaboração.  Entidades  precisam  discutir  o  que  pleiteiam.  O
Conselheiro Toninho explicou que a Comissão de Avaliação e Orçamento e Finanças
trabalhou mais de 04 horas sobre o plano, garantindo que foi muito bem analisado
Dra.  Juliana  pediu  então  para  por  o  plano  de  2008/2009  em votação,  no  que  o
Presidente da mesa Sr. Zanatta colocou imediatamente em votação e o plano dos anos
anteriores foi aprovado por unanimidade em confiança ao trabalho desenvolvido pela
Comissão de Avaliação e Orçamento e Finanças. Na sequencia Dra. Juliana marcou
reunião com a Comissão de Avaliação e Orçamento e Finanças para discutirem o
novo plano para 2010. A reunião foi marcada para quarta-feira dia 19/05/2010 ás
16:00 horas na Secretaria de Saúde.  Dando continuidade a reunião o Conselheiro
Zanatta passou para o item 02,1º.e 2º. Questionamento da Comissão de Controle e
Avaliação sobre o NASF. Quem, onde e qual a carga horária dos funcionários dos
Núcleos,quanto  os  recursos  recebidos  e  quais  as  despesas  realizadas.  Conselheiro
Zanatta disse que esses questionamento da Comissão aguardará resposta posterior
que  será  esclarecido  aos  conselheiros  na  próxima  reunião  .  Na   sequencia  o  Sr.
Zanatta  passa  para  a  pauta  nº.05,  deixando   de  fora  o  item 03  apresentação  do
Relatório de Gestão, que segundo a Dra. Juliana será feito em uma próxima reunião.
Nos  informes  o  Conselheiro  Zanatta  fala  dos  processos  que  o  município  vem
sofrendo por falta de profissional na especialidade de neurologia tendo em vista que o
profissional atualmente conveniado pelo SUS, também faz atendimento com taxa do
Hospital João de Freitas, Dr. Luis Fernando o que caracteriza atendimento particular.
Esse profissional se utiliza de impressos do SUS para solicitar exames para pacientes
que não fizeram o caminho correto pelo Sistema Público. Ocorre que não progride
esses pedidos porque se origina de consulta particular. O Paciente desavisado de toda
tramitação  procura  o  Ministério  Público  para  garantir  os  exames.  O  Sr.  Zanatta
informou que o Secretario de Saúde Dr. Vidotto solicitou a Comissão de Controle e
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Avaliação parecer sobre este caso. A Conselheira Sandra Lacchi esclarece sobre a
super- lotação do Hospital João de Freitas desde que fecharam o pronto socorro da
Santa Casa para obstetrícia.O Hospital João de Freitas desativou a Ala Rosa que está
sendo toda utilizada para a maternidade. Disse que a pedido do Secretario o hospital
vem atendendo o máximo possível que é em torno de 1000 pacientes SUS  e 600
internamentos mês. As contas ficam represadas porque não tem como faturar, disse
que está conseguindo adequar no teto da contratualização mais precisa de mais AIH.
A Santa Casa parou porque a prefeitura tinha um compromisso de pagar e não o fez,
não paga nem a Santa Casa e nem o João de Freitas. O Conselheiro Zanatta explicou
que o município tem compromisso com a Saúde Básica, obstetrícia e ginecologia,
Assistência hospitalar internamento o hospital que tem que bancar a obstetrícia O
Conselheiro Toninho perguntou se ao invés de pagar o plantão o município não tem
como repassar uma quantia “x” para o hospital. Conselheiro Zanatta disse que não,
pois o poder público não assume esse ônus. A solução seria ter uma maternidade
municipal. O Conselheiro Toninho pediu esclarecimento sobre os pedidos de dinheiro
pela Casa de Apoio Madre Tereza, dizendo que é para o Hospital Infantil do Câncer
Dando  sequencia  aos  informes  o  Conselheiro  Adão  do  Assentamento  Dorcelina
Folador apresentou quatro senhoras que prestam serviços equivalentes ao de agente
Comunitária de Saúde e atuam no assentamento,  informou que o consultório está
pronto desde outubro de 2009 e até hoje não tem médico,informou ainda que tem
pessoas acamadas para fazer fisioterapia e não tem carro para ir  buscar. Fez uma
denúncia  sobre  um  paciente  que  foi  atendido  no  24horas  que  o  mesmo  foi
encaminhado ao hospital João de Freitas e retornou para a Santa Casa, ficando lá
internado por oito dias com sintomas de infarto. Achando que houve um desrespeito
do médico do Hospital João de Freitas para com o paciente. A Conselheira Sandra
Lacchi  solicitou a identificação do paciente e o Conselheiro Adão passou o nome
trata-se de Cloracir Nunes da Cruz. A Conselheira Alzira Paulino informou  que a
liminar foi suspensa e agora serão contratados outros médicos e funcionários para o
PSF. O Conselheiro Zanatta  sugere que em função da reclamação do Conselheiro
Adão do Assentamento, caberia a Secretaria garantir pelo menos uma vez por semana
o  médico de Aricanduva poderia atender o Assentamento aproveitar e colocar no
plano de saúde de 2010 a aquisição de veículos. O Conselheiro Salvador disse que na
última reunião com o Prefeito no Campinho o mesmo foi informado que não tem
médico nem dentista para aquela comunidade e pergunta será que não pode deslocar
um médico para esse local? A  Drª. Juliana pediu paciência que logo teremos médicos
em todos os postos. Em seguida o Vice Presidente Sr. Zanatta deu por encerrada mais
essa reunião ás 21:40 minutos e eu Cleide Cordeiro F. Marconi Secretaria Adoch e
Alzira Paulino Secretaria Executiva deste Conselho lavramos a presente ata. 
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