
Ata de  Reunião Ordinária nº. 185
Aos 04 dias do mês de maio de 2011 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, 1177, com início as 20:00
horas,  aberta  pelo  presidente  do  conselho  Dr.  José  Roberto  Vidotto  a  reunião,
colocando como primeiro assunto a aprovação da ata nº.184, havendo indicação para
correção da palavra inglesa superávit na linha 47, bem como o nome do conselheiro
Jesuino na linha 49 e o nome do instituto de hematologia IHEL na linha 63, sendo
aprovada sem mais retificações. Dando prosseguimento a diretora da secretaria de
saúde Juliana Canassa inicia a apresentação da proposta de programa de aplicação de
recursos  (POA)  do  departamento  DST/AIDS  municipal,  dando  início  com  a
afirmação  de  detecção  de  13  novos  casos  de  AIDS no  município  de  Arapongas
somente nestes primeiros meses do ano, fato que se deve à busca ativa, tendo sido
realizado o dobro de testes  rápidos que outros municípios da regional  do mesmo
porte,  justificando o encontro de novos casos,  passíveis  então de tratamento e de
prevenção, não sendo possível fazê-lo sem o conhecimento dos portadores. Informa
ainda que a responsável pelo programa na vigilância epidemiológica a enfermeira
Andressa, encontra-se em Curitiba para treinamento agendado previamente. Explana
também acerca das campanhas junto à população de conscientização, distribuição de
preservativos masculino e feminino, a setores de atividade específica de risco como
cabeleireiros e manicures, confirma campanha para o dia dos namorados em junho
juntamente com alunos da unopar, priorizando também orientações para a terceira
visto ao aumento do número de contaminados nesta faixa etária.  Foram aplicados
dois mil reais no carnaval do ano passado, mil reais no dia internacional da mulher,
mil e quinhentos reais no dia dos namorados e três mil e quinhentos reais no dia
internacional de combate à AIDS em 01 de dezembro. Para este ano estão também
programadas palestras em escolas estaduais e particulares, sempre voltadas para a
prevenção,  conscientização do grupo LBGTT (lésbicas,  bissexuais,  homossexuais,
travestis  e  transexuais),  capacitação  para  os  profissionais  de  atenção  básica  para
orientações  ao  paciente  dentro  do  programa  de  prevenção  e  proteção,
acompanhamento  dos  portadores  por  psicóloga  que  se  comprometeu  a  colaborar,
afirma ainda que os tratamentos dos portadores estão sendo feito com terapêutica
adequada,  além  da  ajuda  com  cesta  básica  e  vale  transporte.  Os  exames
complementares necessários também estão sendo realizados com a participação do
município na complementação dos recursos recebidos para o programa. O montante
de recursos investidos no programa em 2010 foi da ordem de cento e oito mil reais,
sendo  setenta  e  cinco  mil  do  governo  Federal  e  trinta  e  três  mil  do  governo
Municipal. Passa a apresentar o plano para 2.011, quando houve questionamento do
conselheiro  Toninho  de  que  não  houve  a  participação  do  Conselho  de  Saúde  na
elaboração desta proposta como nos anos anteriores, sendo respondido pelo secretário
de  saúde  Dr.  Vidotto  de  que  a  proposta  foi  feita  baseado  na  execução  dos  anos
anteriores, bem como o previsto para este ano com dados técnicos, portanto de difícil
preenchimento por leigos que não estejam frequentemente expostos à confecção do
mesmo e de posse dos números disponíveis nas normas técnicas, tendo necessidade
de apresentação do programa para o Conselho de Saúde para sua análise e aprovação
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ou não, poderia todo o Conselho ou sua comissão de controle e avaliação de posse do
documento proposto ter tempo hábil para análise e modificações que considerarem
apropriadas e colocadas para votação no plenário,  sendo este o entendimento que
agilizaria a análise e efetivação dos programas a serem propostos pelo município em
sua área de saúde, sem prejuízo à discussão democrática, aberta e participativa do
Conselho de Saúde,  porém com uma síntese  proposta  para  início  das  discussões,
eliminando a parte técnica de confecção. A apresentadora do plano também relata que
como  as  janelas  para  preenchimento  são  abertas  e  temos  tempo  exíguo  para
preenchimento,  podendo  haver  penalizações  por  descumprimento  de  prazo,  esta
forma mostra-se mais eficaz para a agilização do processo, reafirmando a experiência
ruim que já  teve  os  responsáveis  pela  elaboração  inicial  do  plano colocando em
discussão  antes  de  completar  o  preenchimento  da  parte  técnica.  O  conselheiro
Toninho  disse  que  muitos  conselheiros  estão  desanimados  com  a  forma  de
apresentação,  pois  lhes  cabe  somente  a  aprovação  sem participar  da  elaboração,
sendo convocado pelo presidente do Conselho e da reunião para em um mês ter todo
o tempo para reunião de todo o conselho ou de suas comissões para discussão item a
item do plano, fazendo as modificações que o Conselho julgar necessárias, que é com
isso  que  conta  a  secretaria  de  saúde,  visto  que  são  os  responsáveis  pela  voz  da
comunidade,  identificando  suas  dificuldades  e  necessidades,  sendo  papel
intransferível dos conselheiros antes da aprovação de qualquer programa ou incentivo
proposto pelo município ou governo Federal,  e que, para isso,  será remetida uma
cópia do plano para que cada conselheiro possa analisar minuciosamente antes da
discussão na comissão ou em plenário. Passa então a apresentar o plano anual de
metas para o ano de 2.011 do setor de DST/ AIDS municipal, expondo a diretora
Juliana Canassa item a item das propostas de investimentos e campanhas para este
ano, encerrando pedindo a análise dos conselheiros para aprovação ou modificação
do plano na próxima assembléia. No terceiro assunto em pauta passa a funcionária
pública responsável  pelo programa de  saúde do homem municipal,  Sra  Cristiane,
apresentar as atividades realizadas e propostas pelo programa, apontando que o foco é
a prevenção e não o tratamento das doenças do homem, pois o estímulo à procura de
avaliação é  o maior objetivo neste  momento,  não sendo o combate ao câncer  de
próstata o único objetivo do programa, mas informações da necessidade de procura
de  avaliação  com  clínico  geral,  cardiologista,  urologista,  etc.  Fala  sobre  o
investimento  feito  com a  verba  Federal  de  setenta  e  cinco  mil  reais  recebida  do
governo Federal para dar início ao programa, tendo sido utilizados para confecção de
banners, camisetas, bonés divulgando a campanha, palestras em indústrias e clubes de
serviço e nas ruas do município. Encerrada a apresentação pelo avançado da hora,
votou-se  pela  complementação  da  discussão  do plano municipal  de  saúde para  a
próxima assembléia impreterivelmente, sendo rapidamente formada a comissão para
confeccionar  o  regimento  interno  da  IX  conferência  municipal  de  saúde  a  ser
realizada neste ano. Eu Alzira Paulino, secretária executiva deste Conselho lavrei a
presente ata. 
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