
Ata de  Reunião Ordinária nº. 185
Aos Seis  do mês de Abril 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.183 . O Conselheiro Zanatta
questionou a fala do Conselheiro Basílio, que pareceu um desabafo e não constava na
ata,  a  Conselheira  Cleide  disse  que  a  fala  está  registrada  nas  linhas,
11,12,13,14,15,16,17,18. Após as verificações a ata foi aprovada por unanimidade.
Em seguida o presidente iniciou a pauta de nº. 2 referente a apresentação do Plano
Municipal  de  Saúde.  Informou  que  em  função  das  apresentações  das  contas  a
secretaria de saúde fez um A de Referendo para aprovar o Plano sem passar nesse
primeiro momento pelos conselheiros, mas como o Plano é flexível e as propostas são
para os anos de 2010,2011,2012,e 2013, entregou uma cópia a cada conselheiro para
que  analisem e  traga  sugestões  para  o  próximos  anos,  bem como para  parte  do
exercício  atual  de  2011,  dando  um prazo  de  trinta  dias  para  ler  e  proporem se
necessário  mudanças  que  discutiremos  na  próxima  reunião.  O  Conselheiro  José
Archilla  questionou  se  o  posto  de  saúde  de  Aricanduva  estava  funcionando.  Dr.
Vidotto disse que o médico que atendia em Aricanduva pediu demissão, mas que já
tem outro médico no lugar. Falou ainda sobre aquisição de novos veículos, sobre a
Vacina Influenza feitas em 70% para pessoas acima de 60 anos e se necessário em
crianças acima de 02 anos e gestantes. Enfatizou mais uma vez que os conselheiros
devem ler o plano  para aprovação na próxima reunião. Em seguida passou-se para o
item 03 da pauta – Informes sobre a Obstetrícia no município. Dr. Vidotto explicou
que o  governo do Estado procurou a  provedoria  e  informou que  não teria  como
discutir isso a nível local e que o assunto seria tratado a nível jurídico,então o Juiz
convocou uma reunião  com o Hospital  João de Freitas,  Santa  Casa e  Município,
comentou  ainda  que  dois  médicos  estavam  com  mandado  de  prisão.  Como  a
Provedoria  pediu  demissão  e  o  Juiz  precisava  das  partes  para  um  acordo,então
convocou  se  o  ex-  provedor.  O  Hospital  João  de  Freitas  disse  que  não  estava
conseguindo atender e não tinha como bancar financeiramente. O Juiz fez um ajuste
de conduta temporário para notificar o Estado. Então questionou no que o município
poderia fazer. O Prefeito fez proposta de R$25.000,00( Vinte e cinco mil reais) por
mês e pediu para o João de Freitas continuar a atender. O Hospital João de Freitas
achou insuficiente o valor e pediu médico que atende no CISAM para ajudar no que
foi viabilizado, mas isso só foi possível com força de liminar expedida pelo Juiz por
um período de 120 dias. O acordo foi feito na segunda-feira. A proposta da Regional
do Estado determina que a Santa Casa se especialize na área materno infantil e o
governo  do  Estado  repassaria  R$  50.000,00(cinquenta  mil  reais)  e  a  prefeitura
repassaria  R$20.000,00 (  Vinte  mil  reais)  totalizando R$ 70.000,00 (  Setenta  mil
reais) mensais. Será preciso instalar a UTI neonatal, o Juiz marcou para quinta-feira a
resposta da Santa Casa se tem ou não interesse nessa proposta ou seja se os médicos
aceitam tocar o serviço. Agora cabe a Santa Casa viabilizar junto ao Estado para
atendimento materno infantil. As demais verbas continuam inclusive as AIHs com
suporte  para  pagamento  de  plantonista.  Dessa  forma  Apucarana  atenderia   com
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Hospital da Providencia e Arapongas com a Santa Casa. Dr. Vidotto disse que nos
últimos 03 meses a Santa Casa tem apurado super ha vite então tem direito a solicitar
o aumento do POA. Está solução vem do governo do Estado que é o correto. Agora
depende do corpo Clínico que após reunião com a direção da Santa  Casa o Juiz
convocou uma reunião com os médicos. O Conselheiro Zanatta que deixar registrado
em ata a satisfação eão mesmo tempo fazer uma analogia que além do problema
básico chama a atenção para a questão estrutural da ortopedia, enquanto recebimento
de plantão, por ser especialidade existe preocupação quanto a contratualização. Dr.
Vidotto disse por hora vamos resolver o problema materno infantil. Dando sequencia
a  reunião  passou-se  para  o  item 04  da  pauta  de  reunião.  Formar  Comissão  para
elaboração do Regimento Interno da  IX Conferencia Municipal de Saúde , antes de
formar a comissão a Sr ª. Alzira secretária executiva falou dos visitantes da reunião o
Sr.  Luiz  e  a  esposa  Val   ambos  auxiliar  de  enfermagem do  Programa  Saúde  da
Família. O Conselheiro  Jeuino falou sobre a doação de sangue por jovens da igreja
Comunhão Cristã  Céus Aberto,com agravante de que não possui,  hematologista e
solicita  do  presidente  um profissional  para  esse  trabalho,o  que  se  torna  inviável,
porque não temos essa disponibilidade. O Conselheiro José Archilla sugeriu que o
HIEL fosse até ás industrias para fazer esse trabalho no que o Dr. Vidotto explicou
que isso tem consequências na legislação trabalhista e só poderá ser feito se tudo for
preestabelecido  dentro  das  normas  da  lei  vigente.  Finalmente  a  Comissão  do
Regimento  foi  formada  com  os  conselheiros  Dr  ª.  Juliana  representante  do
Gestor,Antônio  martins  dos  Santos  e  Antônio  Alves  da  Silva  representante  de
usuários ,Eucir Antônio Zanatta e Cleide F. Marconi representante dos trabalhadores
em  saúde.  Finalmente  o  último  assunto  da  pauta,  informes  diversos,  a  Alzira
informou  que  ela  o  Toninho  a  Lúcia   a  Alzira  Maria  e  a  Cleide   foram no  dia
05/04/011 em Apucarana onde foi realizado uma mobilização para as Conferencia
Municipais  onde  passaram  o  dia  em  palestras,  mesa  redonda,  discutindo  a
Conferencia de Saúde obrigatória nesse ano de 2011. Alzira informou a presença da
Dr ª. Juliana psicologa e coordenadora  da Associação Sagrada Família de Arapongas.
Conselheiro José Archilla da Pastoral do Idoso da Igreja Matriz disse que na primeira
terça-feira do  mês  fará uma reunião e quer que a coordenadora da saúde do idoso
compareça  a  essa  reunião  para  dirimir  algumas  duvidas  que  por  ventura  se
apresentem. Dr. Vidotto disse que provavelmente a assistente social Lúcia que cuida
desses assuntos irá participar dessa reunião. Nada mais havendo a tratar o presidente
Dr. Vidotto dá por encerrada a reunião ás 22:horas. E eu Cleide Cordeiro F. Marconi
secretária  adoch e  Alzira  Paulino  secretária  executiva  deste  Conselho lavramos a
presente ata.
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