
Ata de  Reunião Ordinária nº. 179
Ao Primeiro dia do mês de Setembro 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 15 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto
Vidotto   deu inicio  a  reunião  cumprimentando  a  todos  e  colocou  como primeiro
assunto a aprovação das atas anteriores de nº. 177 e 178, o Conselheiro Zanatta pediu
para alterar a ata de nº. 178 onde, o oficio referente as questões de atendimento as
gestantes e partos solicita avaliação da atenção nesta área e em pediatria e está indo
parecer a SESA contendo apenas parecer sobre maior numero de AIH's, sendo então
correto oficio da SESA para parecer do CMS para ações assistenciais. Na ata 177
linha 77 através de movimentos sociais dearticulação, sendo o correto movimentos
sociais de articulação. Após as correções as atas foram aprovadas por unanimidade. O
Presidente  passou  para  o  item  nº.  02  da  pauta.  Deliberação  do  CMS.  Sobre  as
Audiências Públicas  Primeiro e Segundo Trimestre de 2010 .Dr. Vidotto explicou
que as contas ficaram a disposição dos conselheiros para verificarem e auditarem por
um tempo e que já se esgotou o prazo por isso está sendo colocada para deliberação.
Disse ainda que independente de aprovação as Audiências estão a disposição de todos
os  conselheiros  para  eventuais  questionamentos,  podendo  ser  solicitado  qualquer
documento  para  verificação.  Então  perguntou  aos  presentes  se  havia  alguma
contestação, como ninguém se  manifestou as Audiências foram aprovadas por todos
os  conselheiros presentes. Dando sequencia o Presidente passou para o item 03 da
pauta.  Informes  Diversos.  Como  primeiro  informe  falou  da  substituição  da  Dr.
Juliana  que representava o trabalhador e agora passou  para o Gestor, e em seu lugar
representando a Associação dos Cirurgião Dentista vem o Dr. André Luiz Quiroga
como titular e Dr. Nílson Liberatto como suplente assumem o cargo de conselheiros e
que  não  estavam  presentes  nesta  reunião.  A secretaria  executiva  Alzira  Paulino
informou que o Promotor Dr. Denis transferiu o curso de capacitação de Conselheiros
para o dia 03/09/010 ás 19:30 horas na sala do Juri no Fórum, pediu a participação de
todos. O Conselheiro Toninho informou que esteve em Apucarana que na reunião o
Dr.  Evaldo  pediu  para  que  os  médicos  mande  representante  no  Conselho.  O
Conselheiro  Zanatta  disse  que  essa  associação  independente  de  estar  ativa,  não
participou da Conferencia de Saúde por isso não pode ter conselheiros , mas podem
livremente ou ainda serem convidados a  participar das nossas reuniões do conselho.
O Conselheiro Zanatta fez considerações sobre o informe da Secretaria Alzira por ser
uma ação educativa e  norteadora aos conselheiros pediu para convidar  um maior
número de pessoas através de convite da Secretaria da Saúde, pois que o Dr. Denis
questiona  outros  conselhos  que  estão  interligados  a  Saúde,  como das   Drogas  e
Segurança. Dr. Vidotto é contrario porque o convite foi feito aos Conselheiros da
Saúde sobre orientações de como fiscalizar no primeiro momento, deixar somente o
CMS participar. Dando sequencia informou da inauguração da Unidade de Saúde do
Conj.  Águias e  Monte Carlo,  ficou muito bonita.  Informou ainda que na semana
anterior se reuniu com a população do Del Condor e sugeriu a transferência daquela
unidade para o Águias,  mas por unanimidade optaram por permanecer no mesmo
local.  Sobre  o  novo  posto  ou  seja  novo  Centro  Social  Urbano,  próximo  é  o  do
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Tropical em fase de licitação o do Pombas e Lori. Sobre a UPA o projeto está pronto
agora  é  só  licitar  a  obra.  A secretaria  Alzira  informou  que  tem  que  instalar  a
impressora do CMS no local que está trabalhando hoje,mesmo não sendo o local do
Conselho, tendo em vista que teremos fiscalização sobre o uso do equipamento, caso
não esteja usando será confiscado e para que o Estado mande a TV , DVD tudo tem
que estar funcionando, pois segundo o Sr. Euclides se encontrarem a impressora no
chão podem até levar embora. O Conselheiro Zanatta observou que mesmo estando
esse  Conselho  pleiteando  espaço  próprio  por  ser  o  melhor  não  definido  até  o
momento,  então  sugere  que  seja  aprovada  a  instalação  da  mesma  no  que  os
Conselheiros concordaram com a sugestão . O Conselheiro Toninho questiona o Dr.
Vidotto sobre o acompanhamento da PA e Glicose da população no que respondeu
que está sendo feito sim os acompanhamentos. Dando sequencia o Dr. Vidotto fez a
leitura do último informe que se trata de um ofício de encaminhamento do Hospital
Regional  João  de  Freitas  na  integra.Ofício  nº.  216/010-  Tendo  em  vista  que  os
plantões para atendimento  de Urgência  e  Emergência  no município são divididos
entre dois hospitais. Hospital Regional João de Freitas( Sabádo, Domingo, Terça e
Quinta-feira   )  e  Santa  Casa  de  Arapongas  (   Segunda,  Quarta  e  Sexta-Feira),
informamos que a partir de 03/09/010 este serviço não atenderá as especialidades de
Pediatria  e  Obstetrícia  nos  dias  em  que  os  plantões  não  estão  sob  nossa
responsabilidade assinado pelo Presidente do Hospital Regional João de Freitas Sr.
Carlos Cardoso Rosa. O Presidente do Conselho na qualidade de Secretario de Saúde
disse  que  com relação  as  verbas  além das  Federais  o  Município  aplica  15% em
material Hospitalar, Odontológico, Medicamentos mais materiais de consumo, vamos
parar  e  passar  para  hospitais.  Se  o  Município  achar  que  não  vamos  fazer
tomografia,ressonância,etc...O dinheiro é esse R$ 20.000,00 reais ( Vinte mil reais) o
que vem do governo Federal não posso usar para repasse para hospitais, para uma
solução definitiva seria colocar a promotoria ao par, pois é muito difícil explicar que
vamos deixar de fazer serviço e pagar médico. O Sr. César representante da SANTA
CASA  explicou  que  de  acordo  com  que  a  Sra.  Sandra  representante  do
HRJF/Assossiação Norte  Paranaense  de Combate ao Câncer  colocou que a  Santa
Casa atende 10%, fizemos varias reuniões para não sair da Obstetrícia e Pediatria. A
alegação dos médicos é que lá no João de Freitas estão recebendo. A Santa Casa quer
atender mas é inviável ter uma verba nova não há como prestar esse serviço temos
um faturamento de R$ 246.000,00 reais mês SUS. O particular atende somente 15%.
O Pronto Socorro também ultrapassa tudo. O governo não cumpre a parte dele, disse
ainda  que  recebeu hoje  o contrato  de  convenio  e  está  mandando para analise  da
diretoria da Santa Casa.  Dr.  Vidotto disse que tem que fazer  a coisa certa,  existe
limitação de recursos para determinadas áreas, disse ainda que o governo não paga
juros . O Contrato do João de Freitas está vencendo, amanhã mesmo vamos ligar para
Curitiba  e  para  o  deputado para  solicitar  emergência  em repasse  para  o  João  de
Freitas  disse  ainda  que  a  Santa  Casa  tem que viabilizar  tudo para  atender  corpo
clínico. O Conselheiro Zanatta teceu comentários sobre o assunto enumerando. 1º.
Posição de gestores que representando a SESA devem tomar posição sobre o tema
sendo recursos da esfera e responsabilidade Estadual e não municipal  e assistencial
de ambos 2º. Filantropia e toda suas implicações jurídicas e filosófico sociais não
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devem neste momento serem esquecidas, 3º.Tratamento igualitário entre prestadores
com tratamento diferenciado financeiro, 4º. 60% atenção SUS não respeitada , 5º.
Custo Hospitalar público e privado até hoje não apresentados seus resultados ou dos
trabalhos  desenvolvidos  pela  Comissão  de  acompanhamento  de  Hospitais
Filantrópicos, 6º. Numero de pacientes  X  nº. De leitos  X  Vagas/ Humanização 7º.
Das  obrigações  dos  Gerentes  e  Prestadores  Contratuais  8º.Colidência  de
Financiamentos.  Dr.  Vidotto disse  que  Filantropia  não é  SUS.  Contratualização é
determinante.  É preciso verificar  se  o orçamento  está  bem gerido.  Questionou se
alguém teria uma planilha dos Hospitais João de Freitas e Santa Casa para discutir
essa situação com o Estado. Pediu que tal planilha esteja assinada pelo contador e
jurídico para que o documento tenha mais peso. Em seguida a reunião foi encerrada
ás  22:30  horas  E  Eu  Cleide  Farinha  Marconi  secretaria  adoch  e  Alzira  Paulino
secretaria executiva deste conselho lavramos a presente ata.
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