
1-ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 166 1 

Ao  SEGUNDO DIA DO MÊS DE SETEMBRO de 2009 foi realizada a reunião 2 

Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, nas dependências do Centro de 3 

Especialidades Médicas Jaime de Lima sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo 4 

Nº. 1177 com inicio ás 20h00min horas e 10 minutos. O Presidente do Conselho Dr. 5 

José Roberto Vidotto deu inicio a reunião cumprimentando a todos e colocando como 6 

primeiro assunto da pauta a aprovação da ata nº. 165 questionando os conselheiros 7 

sobre retificações a fazer sobre a mesma, como nenhum Conselheiro se manifestou 8 

contrário a ata de  n.º165 foi aprovada por unanimidade sem restrições. Dando 9 

seqüência   passou-se para o item 03 da pauta.Informes sobre a Impressora a Secretaria 10 

Executiva do Conselho Alzira Paulino informou a todos. Que chegou a impressora para 11 

uso exclusivo dos Conselheiros que só falta instalar mas questionou quanto ao local se 12 

na Secretaria de Saúde ou na sala  destinada ao Conselho, mas que ainda não está 13 

disponível. Diante do exposto os conselheiros decidiram que a impressora ficará 14 

guardada até a liberação da sala para uso dos conselheiros, só então será instalada para 15 

uso. Em seqüência o Secretario e Presidente do Conselho Dr. Vidotto informou que o 16 

Projeto UPA de Arapongas foi aprovado juntamente com outras cidades num total de 17 

(O6) seis e que já recebemos  a primeira parcela de $ 200.000,00( duzentos mil reais)  18 

cujo projeto está indo para licitação. O Dr. Vidotto prevê que até o final do ano teremos 19 

a construção da Unidade Pré-Hospitalar. Dando Seqüência o Dr. Vidotto informa sobre 20 

a Conferencia de Saúde e questionou os conselheiros se vamos ou não realiza-la. 21 

Informa ainda que o Estado programou a 9ª.Conferencia Estadual de Saúde para os 22 

dias 18e19 de Dezembro de 2009.O Secretario pergunta para a Drª. Juliana se há 23 

obrigatoriedade em se fazer a Conferencia no Município?Drª. Juliana informa que 24 

segundo  a Presidente do Conselho de Apucarana e o Dr. Kazuiro Yamamoto falaram 25 

que não tem que fazer e concluiu que o ideal é consultar o Conselho Estadual sobre o 26 

assunto.Sr. Euclides complementou afirmando que a Lei manda que seja de quatro em 27 

quatro anos . Dr. Vidotto acha que não teremos tempo hábil para realizar a 28 

Conferencia.O Secretario informa ainda que recebeu ofício do Ministério Público, 29 

arquivando o Processo de cobrança de taxa do Hospital Regional João de Freitas, pois 30 

o atendimento quando é SUS, nada é cobrado. Em seguida passou a  discorrer sobre o 31 

item 02 da pauta. Apresentação do Regimento Interno pelo Sr. Zanatta. Sr. Euclides 32 

sugere que se faça leitura e se houver algum destaque deste  que se faça depois . O Sr. 33 

Zanatta iniciou a apresentação, destacou mudanças onde  vem amarrar o Conselho de 34 

Arapongas com outras instancias. O Conselheiro Antonio Alves da Silva sugeriu que 35 

entregasse uma cópia a cada um dos conselheiros e que os mesmos fizessem a leitura 36 

em casa para na próxima reunião discutir os pontos assinalados e aprovar em seguida. 37 

Dr. Vidotto sugeriu que as questões que valem a pena discutir as que forem 38 

controvérsias. A Conselheira Maria Izabel pediu para marcar Destaque para próxima 39 

reunião. Sr. Zanatta fez a leitura do Regimento marcando os itens a serem discutidos 40 

pelos conselheiros- ART. 4º. Parágrafo 2º. Do Artigo 7º. Capitulo IV- Art 17º. Art 18º. 41 

Parágrafo 1º.,3º. Art. 22º.,Art 26º., Capitulo V Art.27º., Art. 28º., Art. 34º., Seção da 42 

Comissão Técnica- COMTEC todos os artigos. Sessão II . Da Comissão de Finanças- 43 

todos os artigos Sessão III da Comissão de Ética todos os artigos, Seção IV da 44 

Comissão de Fiscalização,Sessão V da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 45 



Sessão VI da Comissão de Saúde Mental , Capitulo IX   DAS Eleições. O Secretario 46 

tomou a palavra e explicou que para não delongar iremos discutir todos esses itens na 47 

próxima reunião.O conselheiro Zanatta sugeriu que a reunião  seja feita no próximo dia 48 

16 de Setembro para discutir exclusivamente o Regimento. Em seqüência o Dr. Vidotto 49 

fez os informes diversos. Disse  que tivemos dois óbitos em Arapongas um de uma 50 

criança e outro de uma senhora e os demais exames estão chegando negativo para a 51 

gripe H1N1. Disse ainda que nada impede que alguém venha a adquirir por isso a 52 

necessidade de manter a guarda. O Conselheiro Jorge informou sobre os caminhoneiros 53 

que as empresas estão se preocupando com essa gripe, principalmente com os 54 

viajantes.Dr. Vidotto explicou que o Paraná foi mais prejudicado talvez devido as 55 

fronteiras. Concluído os informes o Presidente encerrou mais está reunião ás 22:30 hs 56 

. E Eu Cleide Farinha Marconi Secretaria Adoc e Alzira Paulino Secretaria Executiva 57 

deste Conselho lavramos a presente ata., 58 

 59 

 60 


