
 1-ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº.167
Aos DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO de 2009 foi realizada a reunião
Extraordinária  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 ás 20h00min horas e 30 minutos. O Vice Presidente do
Conselho  Sr. Eucir Antonio Zanatta deu inicio a reunião cumprimentando a todos e
justificando a ausência  do Presidente do Conselho Dr.  José Roberto Vidotto que
estava no meio de atendimento medico e não poderia comparecer a reunião. Informou
que a  reunião  é  especifica  para  discussão  e  aprovação  do  Regimento  Interno  do
Conselho  Municipal  de  Saúde   de   Arapongas-  CMS.   Capitulo  I  aprovado na
integra.  Capitulo  II  Das  Competências   Artigo  3º.  Parágrafos  I  ao  Parágrafo
XXVIII  aprovados  Parágrafo XXIX. Capitulo III Da  Organização, Estrutura e
Funcionamento  Art.  4º.  Aprovado.  Art.  5º.  Parágrafo  2º.  Acrescentar   os
respectivos  suplentes  respeitando  a  Legislação Municipal  demais  Parágrafos
aprovados . Art. 6º.  Parágrafos aprovados. Art. 7º. Parágrafo 2º.  Conselheiro
Zanatta lembrou que houve críticas severas deste mesmo Conselho sobre cargos
relacionados com  usuários , tratando se de um resgate histórico.A Conselheira
Maria Isabel discorreu do Parágrafo alegando que precisaria haver uma conferencia
para tal mudança e então pede a eliminação desse Parágrafo que é uma cópia do
Regimento  de  Pelotas-RS.Conselheiro  Dr.  Odenir  explicou  que  o  Parágrafo  é  no
sentido de proteger o usuário e não atrapalhar, conselheiros usuários que assessorem
o Legislativo Municipal e que foram analisados outros Regimentos justamente para
comparar e verificar o que se pode se adequar á nossa realidade.Sr. Euclides falou
sobre o Profissional de Saúde citando  a Drª. Zilda Arnês que por vários anos  era
conselheira  na  condição de  usuária  explicou  ainda  que  quem detém o  cargo  é  a
Entidade  e  não  a  pessoa  física.  O Conselheiro  Toninho  propõe  a  exclusão  deste
Parágrafo.  O  Vice  Presidente  Conselheiro  Zanatta   propõe  a  manutenção.  O
Conselheiro Venceslau cita exemplo de  funcionário público a vaga que estava aberta
era para usuário, e não foi possível  preenche-la devido à contestação do Ministério
Público. O Conselheiro Basílio complementou que daqui  a pouco todos os usuários
serão  funcionários  públicos.Após  todas  essas  discussões  o  Conselheiro  Zanatta
colocou em votação as duas proposta . 1º. Exclusão do Parágrafo, 2º. Manutenção do
Parágrafo, por 09 ( nove) votos a 04 (quatro) votos optou-se pela manutenção do
Parágrafo  2º.  Do Artigo 7º  na  integra.  Artigos  8º.  Ao 16º.  Parágrafos  aprovados.
Capitulo  IV- Das Plenárias artigo 17º. A 19º. E Parágrafos aprovados. Artigo 20º.
Elaborar formulário próprio para ponto de pauta. Artigo 21º. e Parágrafos  aprovados.
Artigo 22º.  O  Conselheiro Venceslau é a favor de manter a gravação das reuniões ,
porque  nem  sempre  o  que  é  escrito  é  realmente  o  que  o  conselheiro  falou.  O
Conselheiro Zanatta explica que a gravação seria irrelevante, pois que as atas depois
de redigidas entram em votação após  verificação de todas as falas os conselheiros
são autônomos para alterar qualquer  fala, caso não esteja de acordo.  A conselheira e
secretaria  Srª.  Alzira,  explica que para as  falas   serem gravadas seria necessário
termos uma estrutura de aparelhagem adequada bem como técnicos  habilitados para
tal,  e  que   infelizmente  não  temos  nem sala  para  reunião  .    O  conselheiro  Sr.
Salvador sugere que se coloque na internet a ata para conhecimento de quem seja
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interessado.  O Dr. Odenir  sugere  alteração no art.22º.     As reuniões poderão ser
gravadas utilizando sistema comum de gravação.  Então  se colocou em votação as
propostas de fazer gravação ou não  fazer  a gravação.   A Drª. Juliana se absteve, Sr.
Zanatta se  absteve justificando que não acredita que a secretaria tenha estrutura para
isso. Por 6 votos,  contra 5 venceu a proposta que não devem ser gravada as reuniões,
com falas dos conselheiros.   Capitulo V  - da Direção – dos art.27º ao 30º aprovados,
Capítulo VI art.31º ao 33º  aprovados, art. 34º será substituído da seguinte forma:
mantém as comissões já existentes vamos absorver atribuição das demais e anexa-las.
A conselheira Srª. Izabel pediu que ficasse registrado em ata  a comissão de saúde
mental.  Demais artigos aprovados na integra. Seção comissões: Ver art.34º capítulo
IX das eleições – mudança no art. 74º suprimiu-se “mês de Julho”.  Finalizando o Sr.
Zanatta questionou todos os conselheiros sobre a aprovação do Regimento com as
alterações  discutidas,  sendo  aprovada  pela  maioria  com  restrição  de  algumas
mudanças  pela  Drª.  Juliana  e  Srª.  Izabel.Que  se   absteve  de  votar.  Os  demais
conselheiros aprovaram o regimento com as mudanças propostas pelos próprios .  O
Sr.  Zanatta  encerrou  a  reunião  às  22h30min  hr.  E  eu  Cleide  Farinha  Marconi
Secretaria  Adoc e  Alzira  Paulino Secretaria Executiva deste  Conselho lavramos a
presente ata.
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