
Ata de  Reunião Ordinária nº. 187
Aos 06 dias do mês de julho 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 20:30
horas, o presidente do Conselho Dr. Vidotto cumprimentou os presentes e antes de
iniciar a pauta da reunião entregou ofício nº. 106/2011 do Promotor de Justiça Dr.
Denis Pestana anexado a uma cópia do Plano Municipal de Saúde de Arapongas a
alguns conselheiros, sr ª. Cleide, Sandra, Alzira Maria, sr. Toninho, Jesuíno, tota etc...
onde observa que devido argumentos de questões técnica o plano foi elaborado sem o
conhecimento dos conselheiros. Dr. Vidotto comentou que provavelmente o promotor
não recebeu a ata onde todos receberam uma cópia do plano para lerem e proporem
mudanças enfim esse assunto considera encerrado. Em seguida deu início a pauta da
reunião aprovação da ata de nº. 186, a conselheira Sandra pede correção na linha 50
complementar Plano Municipal de Saúde imposto pelo Tribunal de Contas do Estado
na linha 67,os valores da tabela do SUS estão congelados desde antes do Presidente
Fernando  Henrique  Cardoso,  na  linha  69  o  CISAM,  após  correções  a  ata   foi
aprovada por todos. Dando sequencia passou-se para o item nº. 02- Aprovação do
PAM DST/AIDS 2011, mais uma vez o presidente deixou claro que o PAM pode ser
mudado se preciso for , e foi aprovado pelos conselheiros. Na sequencia o presidente
colocou em votação o item 03 aprovação do Regimento Interno da IX Conferencia
Municipal  de Saúde,  o qual  foi  aprovado por unanimidade.  O item 04 da pauta .
Informes Diversos .  Dr.  Vidotto voltou ao assunto da denúncia  feita  contra  o Sr.
Venceslau onde foram feitas questionamentos conforme ofício 004/2011, anexo a esta
ata, e como resposta o Sr. Venceslau enviou o ofício nº. 001/2011 de 27 de junho de
2011 bem como cópia do contrato social, os quais foram lidos pelo presidente e como
pairavam duvidas a interpretação da legislação foi questionado o Dr. Odenir  disse
que seria preciso estudar especificamente o  caso para responder, então o conselheiro
Toninho  apresentou  uma  consulta  que  havia  sido  feita  pela  Ouvidoria  ao
departamento Jurídico da Prefeitura onde se esclareceram as duvidas dos conselheiros
que decidiram pedir   ao  departamento  Jurídico  um parecer  oficial  endereçado ao
conselho municipal por escrito para documentar a denúncia . E neste parecer recebido
ficou claro que o Sr. Venceslau está proibido de prestar serviços privados ou mesmo
ter  uma  empresa  enquanto  funcionário  público.  A secretária  Alzira  entregou   os
convites aos conselheiros da IX Conferencia Municipal de Saúde informando a eles
que pelo regimento eles são delegados natos. Sr ª. Alzira solicitou aos delegados  para
trabalharem no credenciamento e na organização da Conferencia. O conselheiro Dr.
Odenir vai contatar o padre para enviar mais um católico para concorrer ao cargo de
conselheiro . O conselheiro Jesuíno vai passar o endereço do presidente do Conselho
de  pastores  que  englobam  os  evangélicos  para  envio  dos  convites.  A secretária
Alzira,mostrou o modelo da camiseta que será usada no dia da conferencia e prestou
conta do custo de 45 camisetas num valor de R$1.170,00(Hum mil cento e setenta
reais)  que  já  foi  autorizado pelo  Secretario  de  Saúde,  informou ainda  que  foram
distribuídos  460 convites.  Dando sequencia  o  presidente  junto  com a  conselheira
Sandra comentaram sobre o agravo feito pela Santa Casa, que pelo acordo a partir de
01 de julho de 2011 cada hospital se responsabilizaria pelos seus plantões, mas a
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Santa Casa conseguiu o cancelamento da multa por imposição jurídica. Sandra disse
que o João de Freitas não fez o agravo que ela só tomou conhecimento no dia 04 e o
médico assumiu o plantão inteiro. O João de Freitas vai arrumar plantonista até o dia
13 de julho e a prefeitura se comprometeu a pagar. Dr. Vidotto disse que espera que
assumam o que não pode é ficar enrolando em seguida deu por encerrada mais essa
reunião ás 21:30 horas e Eu Cleide Farinha Marconi secretária adoch e Alzira Paulino
secretária executiva deste conselho lavramos a presente ata.
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