
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº. 155 1 

Aos treze dias do mês de outubro de 2008 foi realizada a reunião extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima sito a 3 

Rua Juriti esq. com Bonito do campo nº. 1177 com inicio ás 20hs05min. O Vice Presidente do 4 

Conselho inicia a reunião cumprimentando a todos e como o assunto a Plenária Estadual de Conselhos 5 

de Saúde do Estado do Paraná e a Plenária Nacional de Conselhos de Saúde. Zanatta leu os ofícios 6 

195/08 e 198/08 vindo da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, nos quais constavam 7 

as orientações para escolha dos conselheiros para participarem das Plenárias. O vice-presidente disse 8 

que aqueles conselheiros que colocarem seus nomes precisam dar certeza se estarão disponíveis para 9 

participar da Plenária, porque muitas vezes aconteceu de conselheiros que deram seus nomes e não 10 

participar ficando a vaga em aberto. Zanatta disse que o valor que tem disponível do orçamento é de 11 

quatro mil reais, e que as duas plenárias são por conta do conselho municipal. O conselheiro Serginho 12 

pediu a palavra e disse que os conselheiros que participarem precisam relatar aquilo que aconteceu 13 

na plenária, pois muitas vezes alguns vão mais não relatam aos outros conselheiros aquilo que 14 

aconteceu no evento. A conselheira Alzira Paulino pediu para que os conselheiros se reunissem por 15 

segmento e então decidissem os nomes. Então ficou definido no segmento dos usuários para Plenária 16 

Estadual titular Maria L úcia de Abreu Ferreira e Alzira Maria da Silva Rocha e como suplentes 17 

respectivamente: Antonio Martins dos Santos e Salvador Carvalho dos Santos. No segmento dos 18 

trabalhadores, titular: Eucir Antonio Zanatta e como suplente Cleide Cordeiro F. Marconi. No 19 

segmento dos gestores e prestadores, como titular: Sergio Donizete de Azevedo e suplente João de 20 

Freitas Júnior. Para a Plenária Nacional manteu-se os mesmos com exceção do segmento dos usuários 21 

que inverteram titulares e suplentes, sendo assim na Nacional os que estavam como suplentes na 22 

Estadual ficaram como titulares. Assim após a aprovação dos nomes dos conselheiros foi encerrado 23 

o assunto. A secretaria executiva, Alzira Paulino leu o convite que foi enviado para o Conselho para 24 

a formatura do primeiro curso de THD do município. Alzira explicou que terá que ser escolhido o 25 

nome de um conselheiro, e por indicação da secretaria executiva o nome do conselheiro Antonio 26 

Martins dos Santos foi aprovado por unanimidade.Antes do término da reunião foi colocado um 27 

assunto em discussão, pelo Vice Presidente Zanatta. Ele disse que o foi solicitado ao conselho o 28 

empréstimo do computador por algumas horas, durante 30 dias, para que as agentes comunitárias 29 

digitem a produção do SIAB. Houve discussão e alguns conselheiros se inscreveram para falar do 30 

problema. O Sr. Euclides pediu a palavra e disse que tem outro computador na secretaria que está 31 

ocioso que são o dos auditores, e que este deveria ser utilizado pelo PSF, ainda disse que estão 32 

ocorrendo auditorias, e que já houve uma no município de Cascavel e que serão sorteados mais dois 33 

ou três municípios para serem visitados. O conselheiro Venceslau disse que não acha correto o 34 

computador do conselho estar interligado a rede do município, e que todas as vezes que foi solicitado 35 

a alguém da secretaria pela utilização de um dos computadores , não deixavam com que os 36 

conselheiros utilizassem, mas somente procuram aquilo que foi solicitado. O Conselheiro Serginho 37 

disse que não acha que tem algum problema emprestar o computador sendo que o município sempre 38 

emprestou várias coisas para o Conselho. A Conselheira Carla pediu para definissem aquilo que 39 

estava acontecendo para que os conselheiros pudessem entender e então decidir, mas que ela também 40 

não vê problema o empréstimo deste, além de que será por um tempo curto, e estará sendo utilizado 41 

no próprio conselho. A conselheira Juliana disse que com relação ao computador estar ligado em rede 42 

com a prefeitura não é ruim , pelo contrario pois o conselho teria uma despesa a mais caso tivesse 43 

que ligar o computador a internet e que aquilo que foi dito com relação a utilizar os computadores da 44 

secretaria, que não deixavam os conselheiros utiliza, não é verdade pois várias vezes já emprestou o 45 

computador da odontologia e muitas vezes ajudou quando solicitado mas que nunca não quis 46 

emprestar o computador.O Conselheiro Serginho ofereceu um computador da Vigilância Sanitária 47 

para  que as agentes de saúde digitassem as informações. O Conselheiro foi aplaudido. O Vice 48 

Presidente Zanatta agradeceu a presença de todos e declara encerrada as 21:10 mais esta reunião. Eu, 49 

Juliana Ferreira Canassa Bastos Secretaria ADOC e Alzira Paulino Secretaria Executiva deste 50 

Conselho lavramos a presente ata. 51 

 52 


