
Ata de  Reunião Ordinária nº. 183
Aos   dois  dias  do  mês  de  março  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 20:15 minutos o Presidente do Conselho Dr. José Roberto Vidotto deu início
a  reunião  colocando  como  primeiro  assunto  a  aprovação  da  ata  nº.182  .  O
Conselheiro Zanatta observou que na linha113 há uma repetição de palavras ''via
hospital ''. O Conselheiro Toninho pediu para incluir os valores verbas referente aos
plantões pago com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde aos Hospitais. Após as
observações colocada a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Conselheiro
Basílio pediu a palavra para informar o seu afastamento do Conselho pelo motivo de
tratamento de saúde,onde assumirá  seu suplente  o Sr. José Pereira Archilla que passa
a ser seu titular durante a sua ausência. Sr Basílio falou de seu pedido a algum tempo
de um convenio de saúde para os conselheiros,que na época o Sr. Euclides criticou,
pois que o Sistema Único atende a todos em todas as especialidades, no que hoje dá
razão  ao  conselheiro  em  questão.  Sensibilizado  pediu  desculpas  aos  presentes.
Afirmou  que  em  Arapongas  o  único  Conselho  que  funciona  é  o  da
Saúde,cumprimentou a todos e se retirou. Dr.Vidotto disse que estamos aqui para
defender o SUS, que é atender bem  todos os municípios e  que fazer plano de saúde é
um contra senso. Dando sequencia iniciou-se a  apresentação da Audiência Pública
referente  ao  4º.  Trimestre  de  2010.  O  Presidente  informou  que  são  as  mesmas
Unidades Básicas de Saúde, e que estamos estudando em abrir mais duas unidades
informou  ainda  que   fomos  agraciados  para  implantes  dentários  e  colocação  de
aparelhos  ortodônticos.  Explicou que  num primeiro  momento  teremos uma sobre
carga, mas que será equilibrada em pouco tempo. Os plantões continuam os mesmos,
consultas medicas  num total de 1993 em especialidades e 422 exames no trimestre,
foram  feitas  1673  cirurgias  vascular,  805  cirurgia  geral  e  220  consultas  em
pneumologia, foram feitas 90.299 visitas da Saúde da Família, temos 463 gestantes
fazendo  o  Pré-natal  das  quais  96  são  menos  de  20  anos,  tivemos  01caso  de
hanseníase 02 casos de tuberculose,mantendo-se a média do trimestre anterior.  O
Conselho  Municipal  de  Saúde  realizou  02  reuniões  ordinárias,  o  Cartão  SUS  ,
continua  foram  feitos  1302  exames  papa  nicolau.  Houveram  51  notificações  de
Dengue,tivemos 228 agravos incluindo as  demais doenças, tais como hanseníase,
meningite,tuberculose etc....No setor odontológico foram atendidos 18.561 alunos da
rede pública. 25.000 exames laboratoriais e quase 1700 mamografias, 59.540 pessoas
atendidas  na  farmácia  sendo  aviadas  570.000  medicamentos.  Dando  sequencia
passou-se para demonstrações  financeiras, que reflete bem o ano e o último trimestre
onde o acumulado do ano foi de R$ 80.611.540,00(Oitenta milhões seiscentos e onze
mil  e  quinhentos  e  quarenta  reais),  transferido  da  União  R$8.292.747,00(Oito
Milhões duzentos e noventa e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais)Estado
R$187.833,00 ( Cento e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta e três reais) da EC 29.
Resumo do acumulado R$22.342.343,00 ( Vinte e dois milhões trezentos e quarenta e
dois mil e trezentos e quarenta e três reais)liquido e pago R$22.071.532,00(Vinte e
dois  milhões  setenta  e  um  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  dois  reais)  a  pagar
R$435.113,00 ( Quatrocentos e trinta e cinco mil e cento e treze reais). Em seguida
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fez  a  demonstração  analítica  das  contas.  Questionado  sobre  a  nomenclatura,
manutenção de veículos duas rubricas,  explicou que uma trata-se da reposição de
peças  e  outra  conta  é  consumo  de  combustível  e  lubrificantes  concluindo  a
apresentação Dr. Vidotto disse que a prestação de contas está no site da Prefeitura e
que deixou uma cópia na Câmara Legislativa.  O Conselheiro Zanatta questiona a
Comissão de Finanças se foi feito algum estudo sobre as prestações de contas. O
Conselheiro Tota disse que foi feito para 2009 e falta 2010. O Presidente Dr. Vidotto
aproveitou a fala para falar da recomendação do Dr. Denis de como deve funcionar o
3º. Setor que são as ONGS, sem fins lucrativos. Solicitou para a Comissão analisar o
pedido do mesmo se houver alguma medida a ser tomada assim procederemos. O
Conselheiro  Zanatta  solicitou  a   Secretaria  Alzira  que faça  15 cópias  para  serem
distribuídas  aos  conselheiros  para  que  tomem  conhecimento  e  encaminhem  ao
Promotor Dr. Denis. Na sequencia Dr. Vidotto leu ofício da Santa Casa endereçado ao
Secretario de Saúde, onde a mesma solicita aumento de AIHs e valores do POA para
a  Santa  Casa.  Então  explicou  aos  senhores  César  e  Osvaldo  presentes  que  é
necessário um projeto com justificativa da estrutura do Hospital  e demonstrativos
contábeis encaminhar para o Conselho Municipal e Estadual tudo em acordo com a
legislação pertinente ao SUS e não ao Secretario de Saúde. O Presidente disse ainda
que todo Convênio deve apresentar  um Plano de Trabalho que informe quando e
como  devem ser  executadas  as  ações.  O  Conselheiro  Zanatta  pediu  a  palavra  e
reiterou a fala do Presidente Dr. Vidotto disse que os conselheiros não autorizaram os
pagamentos de obstetricia  e  nem pediatria. O Conselho atua no exercício do controle
social  da  saúde  municipal.  Os  convênios  podem  ser  celebrados  com  entidades
filantrópicas  que  fazem um acordo  a  fim de  alcançar  uma  mesma  finalidade.  O
Conselheiro Zanatta questiona a filantropia dos dois hospitais e lembra que para se ter
convenio é necessário que se cumpra as  exigências , pré estabelecidas nos acordos.
Lembra a todos que para se cumprir a atenção de Média e Alta Complexidade os
procedimentos e ações que fazem parte deste bloco são: tratamento de cardiologia,
pneumologia, neurologia, diagnose e terapia de médio porte;hemodialises, ações de
combate ao câncer aqueles regulados pela CNFAC- Central Nacional de Regulação
da  Alta  Complexidade;  transplantes,  ações  estratégicas  emergências  de  caráter
temporário,  implementadas  com prazo  pré-definido,  novos  procedimentos  quando
surgem novos procedimentos de saúde, sem relação com a tabela vigente, há uma
cobertura  financeira  de  aproximadamente  seis  meses.  Estes  procedimentos  são
considerados novos por um certo tempo, até a formação de uma série histórica para
que  sejam  incorporados  ao  Bloco  de  Média  e  Alta  Complexidade.  Conselheiro
Zanatta lembra que as questões Obstetrícia e Pediatria vem sendo discutida a  três
anos por esse Conselho e sempre foi contrária mesmo assim o Município pagou, só
que essa situação não é mais possível é preciso que os hospitais cumpra sua parte nos
convênios celebrados entre as partes. Se não está sendo cumprido nem o básico dos
convênios como pleitear  Alta  Complexidade?  Necessário se  faz ter  uma estrutura
física  e  de  profissionais  qualificados  para  que  sejam  aprovados  pelos
Conselhos,Municipal ,Estadual e Federal. Com isso pode se ter uma Intervenção ou
descredenciamento. Dando sequencia o Presidente do Conselho Dr. Vidotto disse que
o pensamento do SUS é repensar o sistema, então vamos ter a IX Conferencia é o
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momento de contribuirmos com mudanças que melhore o atendimento a população.
Não tira a razão dos hospitais em dizer  que o orçamento não é suficiente, mas é
preciso  demonstrar o que ocorre de fato e de direito. É Necessário que a Provedoria
defina Corpo Clínico,gerir, estudar enviar pessoa preparada para negociar, é preciso
elaborar projeto detalhado de acordo com a Legislação do SUS.A Conselheira Alzira
Solicitou aos hospitais a planilha que já foi solicitadas em outras reuniões e o Dr.
Vidotto informou que a Santa Casa já entregou essa planilha de gastos. Conselheiro
Zanatta ainda reiterando que a ação das duas comissões não alcança o resultado de
analise  Básico Assistencial  e Estruturante  que é  o Financeiro.  Após essas falas  o
Presidente encerrou  a reunião ficando a pauta de nº. 04 para a próxima reunião que é
formar comissão para eleborizado Regimento Interno da IX Conferencia Municipal
de  Saúde.  E  assim  a  reunião  foi  encerrada  ás  22:00horas  .E  Eu  Cleide  Farinha
Marconi  Secretaria  Adoc  e  Alzira  Paulino  Secretaria   Executiva  deste  Conselho
Lavramos a presente Ata.
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