
1                       ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº. 170 

2 Aos dois dias do mês de Dezembro de 2009 , foi realizada a reunião Ordinária do Conselho 3

 Municipal de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima 4

 sito a Rua Juriti  esquina com Bonito do Campo nº. 1177, com inicio ás  20:00 horas e 15      5

 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto Vidotto. Inicia a                                    6        

reunião cumprimentando  a todos  e colocando como primeiro assunto a aprovação da ata de    7

 nº. 169. A Conselheira Sandra Lacchi pediu esclarecimentos das linhas 55, 56,57. Dr.           8

 Vidotto disse que trata-se do Contrato do João de Freitas para atender Alta e Média              9      

 complexidade e Ambulatório no valor de R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de Reais) e o       10 

 Hospital Irmandade Santa Casa recebe R$200.000,00 ( Duzentos Mil Reais) para atender    11

 Baixa Complexidade Questionado os Conselheiros não se manifestaram quanto aos demais 

12  conteúdos dando-se por aprovada. O 2º. Assunto em pauta foi colocado para deliberação do  

13  Conselho quanto a duvida se ás reuniões devem  ou não ser gravadas como consta no         14 

 Regimento atual. Dr. Vidotto colocou em votação por exclusão e foi aprovado por              15 

 unanimidade que ás reuniões não serão gravadas. Dando sequencia a reunião passou-se para 

16  a pauta nº. 03 Deliberação sobre solicitação de recursos para construção de UBS e compra 17

 de equipamentos ou material permanente. Mesmo sem o Ad de Referendo do Conselho foi 18 

 aprovada em acordo com a Portaria 2226. Recurso do Fundo Perdido e 2198 vindos do     19 

 Governo Federal. O Secretario disse que foram solicitados a Construção de 03  ( três)  UBS 

20  sendo uma para o Centro, outra Centauro e Aricanduva, foram pedidos uma ambulância,     21

 equipamentos para oftalmologia, bem como aparelhos e equipamentos para o laboratório. A 

22  Dra. Juliana disse que aproveitou  a lista de equipamentos do projeto feito pelo SR. Zanatta 

23  no ano anterior. Explicou que esse pedido é feito através de sistema especifico. Informou   24

 ainda que a CIB Estadual já aprovou e já está fechado em Brasília O Conselheiro Zanatta   25

 questiona qual seria o prazo de entrega no que a Dra. Juliana informou que não definiram o 

26  prazo. O Dr. Vidotto que por tratar-se de sobra de caixa ou fundo perdido do Governo        27 

 Federal e que depende dos pedidos de outros municípios por exemplo se a maioria dos       28

 municípios não pedirem, então vão liberar todo o nosso pedido, caso contrario, liberarão     29 

 menos porém corremos o risco de conseguir tudo. O Presidente explicou porque da            30

 construção  UBS nos locais Centauro pois temos alguns problemas com a Vigilância          31 

 Sanitária por falta de espaço, Aricanduva seria preciso atender melhor aqueles moradores   32

  inclusive a Zona Rural da redondeza. Central ficaremos livres de dois aluguéis caros.Pedido 

33  da ambulância é sempre bem vinda. Material e equipamentos oftalmológicos precisamos   34

  muito e se ganharmos sem  dispender recursos melhor. Dra. Juliana explicou que para UBS 

35  Central o valor é de R$ 400.000,00 ( Quatrocentos Mil reais) tendo em vista que são duas     36 

 equipes as outras duas no  valor de R$200.000,00 ( Duzentos mil reais) cada . Dr. Vidotto     37 

 informou ainda que foram solicitados verbas para a Ouvidoria para Instalação bem como   38 

 orientação e treinamento de pessoal. Em seguida o Presidente passou para o item 04           39

 Informes do Regimento Interno, o Conselheiro Toninho disse que no dia da apresentação    40

 devido o avançado da hora a maior parte dos conselheiros foram embora lembrou ainda que 

41  o Regimento é uma cópia do Regimento da Cidade de Pelotas -RS e não se aplica a            42 

 Arapongas -PR por serem cidades de perfis diferentes. O Presidente informou que está        43

 havendo queixas no sentido de que o Regimento deveria ser mais enxuto, se isso é verídico 

44  se tem alguns artigos que não estão de acordo com esse Conselho que seja discutidos para 45 

 encerrarmos o assunto e abriu a palavra para todos os conselheiros. A primeira a fazer uso da 

46  palavra foi a Conselheira Alzira Paulino que explicou  que para aplicar esse Regimento      47

 teremos que tirar várias pessoas do Conselho incluindo ela que pertence a UAMMA. Em    48

 seguida Dra. Juliana  afirmou que não cabe comparar Arapongas com Pelotas e acredita que 

49  alguns conselheiros não leram o Regimento, seguindo as queixas o Sr. Euclides explicou que 

50  o Regimento do Conselho de Saúde não pode querer mandar na Entidade e por fim esse     51

 Regimento foi aprovado pelos  Conselheiros mais ainda não foi homologado, portanto se um 

52  terço do Conselho aprovar  pode se modificar  ou dentro de 06( seis) meses. O Conselheiro 



53  Sr. Zanatta explicou que críticas de natureza com. As cidades de Pelotas RS e Arapongas PR 

54  são infrutíferas e não levam a lugar algum. Esclareceu ainda que a lei para se fazer um       55 

 Regulamento é de caráter único para todos os municípios do Brasil não importa o Estado o 56 

 número de habitantes, pois a Lei rege a todos. Explicou ainda que devido o cansaço dos 57 57 

 conselheiros foi entregue cópia do Regimento para que depois de analisarem deveriam       58 

 apresentar mudanças caso necessário e assim foi feito. Quanto a dona Izabel que atualmente 

59 trabalha no Legislativo e existe um impedimento na legislação para a mesma e não para     60

 outras pessoas de sua Entidade. Dra. Juliana disse que não há incompetência do Conselho se 

61 basear em Regimento de outras cidades, mas que esse está na integra e que a entidade de   62

 Odontologia terá grande perca caso ela saia. Em relação a diretoria devemos manter assim. 63

 O Conselheiro Basílio lembrou que é preciso manter a paridade para que o Regimento fique 

64 correto. O Sr. Zanatta  fez uma replica dizendo que a Odontologia não perderia espaço tendo 

65 em vista que outro membro assumiria a vaga da Dra. Juliana . A Conselheira Sandra           66

 expressou sua opinião afirmando que independentemente se é dentista ou trabalha  no        67

 legislativo são pessoas que estão trabalhando em prol da saúde. Sr. Euclides disse que        68

 deveríamos  aproveitar o tempo para discutir assuntos importantes relacionados á Saúde e   69

 não assuntos em benefícios próprio. A Conselheira Cleide disse que todos os conselheiros  70

 aprovaram tal Regimento e agora parecem se surpreender com o que aprovaram,acha         71

 saudável a discussão sobre os pontos polêmicos, mas ressalva que é necessário obedecer a 72

 legislação, caso contrario tal documento fica inútil. O Conselheiro Tota argumentou que o    73

 Conselho é um orgão colegiado sugere que convide os representantes de bairros e reveja os 

74 assuntos mais polêmicos. O Conselheiro Zanatta propôs após a fala de todos que instale uma 

75 Comissão Temporária e não só o Regimento, mas o final dos trabalhos da Comissões         76

 instaladas anteriormente. Sr. Euclides sugeriu que após a revisão do Regimento encaminhar 

77 para o Jurídico da prefeitura  analisar no que o Sr. Zanatta lembrou ao Sr. Euclides que isso 

78 já está previsto no regulamento. O Presidente Dr. Vidotto afirmou que o Conselho de Saúde 

79 é um dos que funciona bem e que para tanto de forma clara e democrática. Forma-se a       80

 Comissão para rediscutir com todos que discordaram dos itens descritos e cheguem a um   81

 consenso. Imediatamente a comissão se formou com o Sr. Basílio, Juliana, Euclides,          82

 Serginho, João de Freitas, Toninho,Tota e Zanatta. Finalizando o Presidente leu nota de      83

 agradecimento da 14º. Regional de Saúde para o Hospital Regional João de Freitas quando 84

 foi Referencia por ocasião de greve dos médicos do SUS de Londrina. A Santa Casa           85

 questionou o Presidente sobre a informação de não condições de prestar serviços por falta de 

86 dinheiro. O Presidente Dr. Vidotto disse que o Estado foi informado e que está a critério da 87

 mesma se organizar e quando compatível voltar a trabalhar. Em seguida Dr. Vidotto propôs a 

88 confraternização de final de ano dos conselheiros para o dia 10 de Dezembro ás 20:00 horas 

89 na Churrascaria Gaucha, pediu para todos confirmarem a presença com a Alzira. Dra.         90

 Juliana informou mais um evento da Campanha AIDS/ Preconceito no posto Pra Frente      91

 Brasil, no Malaquias 02 e que apresentara detalhes na próxima reunião por ocasião do PAM 

92 2010. O Sr. Sergio da Vigilância Sanitária falou da lei anti-fumo- Combate ao Tabagismo    93

 que está em vigor em todo o Estado e distribuiu cartazes e disse que a Vigilância Sanitária 94

 vai fiscalizar e aplicar multas de acordo com a lei. A  Secretaria Alzira distribuiu camisetas 95

 da Campanha do Combate de preconceitos com aidéticos. Em seguida o Dr. Vidotto            96

 encerrou mais essa reunião ás 21:00 horas e 35 minutos .E Eu Cleide Cordeiro Farinha       97

 Marcondes Secretaria adoc e Alzira Paulino Secretaria Executiva deste Conselho lavramos a 

98 presente ata. 


