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Ata da reunião de nº 126 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas. Aos vinte e seis  1 

dias do mês de Abril de  dois mil e seis ás dezenove horas e quarenta  minutos , nas 2 

dependências   do salão nobre da Secretaria de Saúde , Antiga Faculdade, sito á rua das 3 

Garças nº 290, , inicia-se a reunião com o Presidente  Dr. Hélcio Kazuhiro Watanabe 4 

cumprimentando a todos os presentes  e comunica a todos os conselheiros que a partir 5 

deste momento ele esta deixando a Presidência do Conselho Municipal de Saúde 6 

assumindo automaticamente sua posição  o vice presidente o Dr º Roberto Koch, 7 

agradece a todos os conselheiros por terem juntos durante o tempo em que esteve á 8 

frente das Secretaria de Saúde e também do Conselho  pelo apoio recebido  por todos os 9 

conselheiros, aproveitando o momento faz um pedido aos conselheiros  pois vejo com 10 

certa tristeza o caminho que o conselho esta tomando, é preciso que todos trabalhem em 11 

conjunto , em harmonia, vejo como Presidente saindo que  quem deve assumir a nossa 12 

posição  é o novo Secretario de Saúde   mas como existe um acordo  e que a instituição é 13 

livre , hoje deve assumir  a mesa ,o Vice  Presidente Drº  Roberto Frederico Koch.,  e 14 

aproveito o momento para apresentar o  novo Secretario  de Saúde Dr ºJosé Roberto 15 

Vidotto que  também assume o Conselho Municipal de Saúde agora pra frente.É 16 

Incumbência do Secretario na ausência do Presidente do Conselho assumir  o seu lugar 17 

na mesa, a partir do momento em que eu sai, automaticamente quem assume é o 18 

Secretario , representante legal. Pede licença e em seu lugar fica o Dr º José Roberto 19 

Vidotto juntamente com o Presidente da mesa diretiva na data de hoje o Dr º Roberto 20 
Frederico Koch.O Presidente Drº Roberto Frederico koch, diz que após ser comunicado 21 

pela secretaria do conselho municipal de saúde que o então presidente Drº Hélcio não 22 

mais estaria participando do Conselho e na sua ausência por ser ele o Vice Presidente  23 

deveria assumir como presidente ,mas eu entendo que quem deveria assumir o lugar á 24 

mesa como o Presidente do Conselho deveria der o então Secretario Drº Vidotto. A 25 

conselheira Maria de Lourdes , secretaria ,diz que não bem assim, por ainda não 26 

termos tomado posse quem assume a Presidência é o Senhor mesmo. O Conselheiro 27 

Zanata diz que a instituição que perde o seu titular automaticamente  só poderá indicar 28 

um outro membro para que assuma a suplência, como exemplo cito o hospital João de 29 

Freitas é titular de uma vaga e  a clinica do rim é suplente,  na  saída do hospital quem 30 

assume  a titularidade seria a clinica do rim podendo o hospital indicar um suplente ,Já a  31 

troca  da mesa implica com a eleição , três reuniões já foram  postergadas e nesta 32 
reunião os assuntos que deveriam constar da pauta não foram colocados. O conselheiro 33 

Venceslau  diz que estamos esquecendo do primeiro momento da reunião que é  34 

aprovação da ata e que qualquer outro assunto somente seje discutido após a aprovação 35 

da ata. O Presidente Drº Roberto diz que realmente é preciso que se respeite a pauta e 36 

que o momentoa anterior era para apresentação do Secretario de Saúde e que 37 

deveríamos dar continuidade a reunião pois temos assuntos sérios a serem tratados e 38 
solicita aos  conselheiros se todos aprovam a ta. O conselheiro Venceslau diz que em 39 

reunia de ata nº 124 foi discutido e aprovado a gravação das reuniões e que as 40 

justificativas colocadas nas linhas 46;47;48 (o Drº Hélcio diz que e lógico que se o custo 41 

do conserto for maior do que o custo da compra de um aparelho novo , ele ira comprar um 42 

novo , só que ele ainda diz que prefere gastar na compra de remédio )não me convencem 43 

,os conselheiros precisam estar atentos as discussões  e votações, pois era preciso que 44 

se tivesse em mãos o orçamento de quanto iria ficar o conserto e  a compra de um 45 

aparelho novo, eu pessoalmente não concordo com essa posição tomada pelos 46 
conselheiros.O conselheiro Zanata diz que não foi favorável, pois o que ele não 47 

concordava era de que a Ata fosse  feitas como depravação pois isto toma muito tempo , 48 
mas que é favorável a que se seja gravada como apoio. O conselheiro Venceslau essas 49 

reuniões devem sim serem gravadas. A conselheira Maria Izabel  diz que com relação a 50 
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gravação o conselho é soberano e que deveríamos colocar novamente como pauta para 51 

uma próxima reunião pois percebo que esta tendo uma falta muito grande para com o 52 
conselho. O Presidente Dr Roberto  diz achar que como estamos com uma reunião que 53 

será um pouco longa , deveríamos acatar a opinião da conselheira Maria Izabel e solicitar 54 
pauta deste assunto para as próximas reuniões.O conselheiro Venceslau diz não 55 

concordar com o que foi feito na reunião anterior, em uma ata ficou  aprovado que iríamos 56 
gravar e numa outra que não mais gravaria  O Presidente do Roberto solicita para que 57 

coloquemos como pauta  para uma  próxima reunião .A conselheira Leonice solicita dos 58 

conselheiros que   todos  leiam  a ata e que devemos respeitar  esse momento com 59 

coisas que realmente esteja em relevância no momento.  O conselheiro José  Basílio 60 

diz que já foi votado  para não gravar, porque voltarmos a este assunto agora. .O 61 

Presidente Drº Roberto diz que devemos recolocar esse assunto em pauta para uma 62 

reunião oportuna.A conselheira Maria Izabel diz que temos a primeira secretaria , a 63 

segunda secretaria e a secretaria executiva  e que deixa como sugestão que a secretaria 64 

executiva anotasse o nome dos conselheiros que querem fazer uso da palavra , para que 65 

não tumultuasse a reunião e assim pudéssemos aproveitar mais o tempo. Ainda em 66 

tempo a secretaria executiva da reunião da ata de nº cento e vinte e cinco ainda era a 67 

senhorita Lucimara Cardoso. O Presidente Drº Roberto solicita se podemos aprovar a 68 

ata com as devidas correções . Por unanimidade todos aprovam a ata de numero cento e 69 

vinte e cinco com o ´`em tempo`´.A conselheira Adelaide sugere que como o Senhor 70 

Secretario de Saúde esta aqui pela primeira vêz e que este não conhece alguns 71 

conselheiros que nos apresentássemos . Acatando  a sugestão da conselheira Adelaide o 72 
senhor Presidente Drº Roberto  solicita para que todos se apresentem dizendo qual o 73 

seguimento que esta representando iniciando primeiramente com os Titulares e em 74 
seguida os suplentes.A Drº Lybia M. C. Carneiro Representante do Gestor e que como  75 

agora  também  esta deixando  o conselho, diz que durante o tempo em que esteve á 76 

frente do programa saúde da família e participando das reuniões do conselho  diz que foi 77 

muito importante  participar e vê o quanto é importante  o papel do conselheiro enquanto 78 

fiscalizador do SUS,  quero continuar participando do Conselho não mais como 79 

conselheiro mas como ouvinte e desde já me coloco a disposição tanto do conselho como 80 
da secretaria para qualquer eventual ajuda.O Conselheiro Zanata diz que a Drª  ainda 81 

nesta reunião continua sendo conselheira pois ainda não foi feita sua substituição. O 82 
Presidente Drº Roberto agradece a Dr ª Líbia por sua ajuda  tanto no Conselho como na 83 

Secretaria de Saúde e solicita para que os conselheiros se apresentem .Os Titulares aqui 84 

representados como usuários  estão José Luiz Pereira  - UAMA, Antonio Martins dos 85 

Santos- UAMA, Maria Adelaide de Oliveira Cireia -UAMA, Antonio Alves da Silva- UAMA, 86 

José Basílio Gonçalves Filho – Pastoral da Pessoa Idosa, Maria Izabel Madeira Girassol- 87 

Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência, Venceslau Adolfo de Melo Jr- 88 

Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Alzira Maria da Silva  Rocha- Pastoral da 89 

Criança, os  titulares representantes dos trabalhadores são: Irene  dos Santos Bertanha – 90 

agente Comunitário de Saúde; Eucir Antonio Zanatta- Enfermagem; Sandra Roseli 91 

Honório – Enfermagem; Maria de Lourdes de Azevedo de Campos- ASFARA;Titular 92 

representando os prestadores de serviço temos Valderleia Cassiano Campos – 93 

Irmandade da Santa Casa de Arapongas; Roberto Frederico Koch- Hospital João de 94 

Freitas, os Suplentes representando os usuários Salvador de Carvalho dos Santos – 95 

UAMA; Maria Lucia de Abreu Ferreira- UAMA; Osvaldo Soares- UAMA; Aluiz Sebastião  96 

da Silva – UAMA; Dioniso Volpato- Pastoral da Pessoa Idosa;Jorge Luiz Ampessan APP 97 

Sindicato de Arapongas; Profissionais das saúde Suplentes: Evandro Rodrigues de Souza 98 

–ASFARA; Rosangela Francelise Cervati- Enfermagem; Leonice Camilo dos Santos –99 

Auxiliar de Enfermagem.O secretario de Saúde Dr º José Roberto Vidotto diz que 100 
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quando foi secretario pela primeira, vez o conselho ainda era uma sementinha,na verdade 101 

ainda não tínhamos um conselho de saúde, eu sei que o Conselho esta para fiscalizar , 102 

sei da importância do conselho e dos conselheiros ,tem muita gente nova mas também 103 

tem  muita gente conhecida como o Tota que acredito foi um dos primeiro conselheiro , o 104 

Zanatta, na verdade estamos pegando o bonde andando, estamos tentando pegar 105 

algumas falas, mas desde já me coloco como membro do conselho e me coloco para que 106 

o conselho seja eficaz e que  juntos tenhamos idéias transparentes e que possa ajudar o 107 

usuário. Na criação do primeiro conselho foi imposto uma diretoria, fico contente de saber 108 

que hoje temos um conselho desta magnitude, Me coloco no conselho  para que façamos 109 

um trabalho em conjunto pois somente desta forma podemos ajudar a saúde do 110 
Município.O Presidente Drº Roberto diz que é com grande alegria que o recebemos aqui 111 

no conselho e que nesta jornada tenhamos como visão beneficiar a população que aqui 112 

nós todos representamos e que a partir de agora estamos juntos nesta missão, voltando 113 

ao inicio da reunião eu acredito que com a recondução dos conselheiros, a mesa diretiva  114 

também fica reconduzida e por isso quem deve assumir a Presidência do Conselho de 115 

agora em diante é o Dr º Vidotto  .O Conselheiro Zanatta diz que ele esta aqui hoje para 116 

transferência do cargo Presidente e secretario e que portanto deveríamos sim eleger a 117 

mesa diretora hoje. O Presidente Drº Roberto  diz entender de forma diferente. O 118 

conselheiro Venceslau diz que o conselho foi reconduzido sim, mas que algumas 119 

entidades que trocaram seus membros  e que estes ainda não tomaram posse portanto 120 

não podemos considerar que todos já tomaram posse, e que para a mesa diretiva estar 121 

correta é preciso que haja uma nova eleição e de forma paritaria o que não aconteceu 122 
anteriormente. A conselheira Maria Izabel diz que com relação a eleição, é preciso sim 123 

que haja uma nova eleição, visto que isso não ocorreu ainda por conta de não  termos 124 
tomado posse.  O Presidente Dr Roberto, ainda acho que o secretario é que deve 125 

assumir como presidente do conselho. O conselheiro Zanata  diz que nós estamos na 126 

maioria  presente e que o conselho tem representatividade suficiente e que a recondução 127 

da mesa é uma decisão dos conselheiros.O Presidente Drº Roberto diz que no momento 128 

atual todos fomos reconduzidos  e que a mesa por não ter tido eleição também deve ser 129 

reconduzida da forma  anterior, assumindo o lugar do Drº  Hélcio o Drº Vidotto., essa é a 130 

situação atual,  é preciso ver como ficara a mesa diretiva após  eleição que devera ter 131 

uma reunião específica para esse assunto, no momento seguinte com certeza podemos 132 

definir esse  e outros assuntos  que constam para  pauta das reuniões seguinte. O 133 

secretario de saúde quando foi exonerado automaticamente deixou de ser  presidente do 134 
conselho portanto quem deve assumir é o seu substituto o Dr Vidotto.O Conselheiro 135 

Zanatta diz – o senhor esta equivocado Drº, a mesa deve ser refeita a partir da 136 

recondução dos conselheiros, isso já deveria ter sido feito no inicio do ano,o secretario de 137 

saúde quando exonerado quem deve assumir é a secretaria do conselho atual, A mesa 138 

deveria ser paritária,mas por articulação do senhor Euclides que cedeu sua vaga para o 139 

senhor ,Drº Roberto ,deixamos da forma como estava , mas agora é preciso mudar, fazer 140 
de forma que haja paridade.O Presidente  Drº Roberto diz que o  Drº  Vidotto esta na 141 

mesa a meu convite .A conselheira Valderleia acha que com a recondução da mesa  , 142 

os conselheiros tem a liberdade de trabalhar para que haja consenso entre seus pares , e 143 

não por si só. O conselheiro Venceslau diz que esta transição é apenas por hoje, que 144 

até hoje o conselho teve em sua presidência o secretario de saúde e que infelizmente não 145 

tivemos como trabalhar da forma como devemos como conselheiros.     O conselheiro 146 

José Luiz ( zelão)   diz que em cima do que o Secretario de saúde falou, ter o secretario 147 

como presidente por este  estar  muito mais dentro da saúde é sensato da parte dos 148 

conselheiros, e  que devemos deixar que a transição ocorra da forma como os 149 

conselheiros foram reconduzidos.O conselheiro Antonio Alves (Tota) diz que 150 
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primeiramente é preciso que deixemos que o secretario nos conheça  e que tome 151 

conhecimento dos trabalhos dos conselheiros. A conselheira Maria de Lourdes diz que, 152 

quem deve manter se na presidência até que haja a eleição é o Dr Roberto  por ser ele o 153 

vice presidente eleito anteriormente, acredita também que o conselho com esse 154 

adiamento da reunião teve tempo de repensar a situação do conselho, e que não entende 155 

o porque do Dr Hélcio esta triste com o caminho que o conselho esta tomando, é preciso 156 

que os conselheiros saibam qual é o seu verdadeiro papel como conselheiros, e ainda 157 

pergunta onde erramos, para deixar triste o presidente do conselho, será que erramos por 158 

nos calar ou será que erramos por questiona-lo nestas ultimas reuniões, e aproveitando o 159 

momento, ainda gostaria de saber o porque  que o conselheiro zanata foi posto a 160 

disposição , segundo informações foi por ele meter o dedelho lá na UBS  do São 161 

Bento,não fomos lá de livre e espontânea vontade , fomos chamados pelo Conselho local 162 

por estar ocorrendo desavença entre os trabalhadores daquela localidade, na verdade 163 

deveríamos estar verificando o porque uma criança veio a óbito, quanto teve todo o 164 

acompanhamento de um pré-natal.    aproveitando que a procuradoria do município esta 165 

presente na pessoa do Advogado Drº Oduvaldo Calixto gostaria de dizer aos  senhores 166 

que nem um conselheiro mete o dedelho , fazemos o nosso papel, não é o conselheiro 167 

que toma as decisões, nos avaliamos e colocamos tudo em relatório e entregamos ao 168 

Presidente do Conselho  e este por ser secretario é que toma as decisões, ate hoje todos 169 

os relatórios entregue  não veio para conhecimento dos conselheiros.O Conselho esta 170 
aqui para trabalhar junto com a adestração. A Dr Líbia não entende de que o Drº Hélcio 171 

esteja triste com os conselheiros, não foi desta forma que eu entendi.A Conselheira 172 

Leonice diz que deveríamos convidar o Senhor Prefeito que viesse conhecer o conselho. 173 

A  conselheira Francelize diz que no posto onde eu trabalhava não havia medico desde 174 

dois meses atrás e enquanto eu enfermeira tentava controlar a distribuição de 175 

encaminhamentos para especialista e exames ,tentava sempre fazer com  que os 176 

usuárias da minha unidade ficassem contentes, fui demitida e  nem sei o porque ,as 177 

pessoas  acham que o culpado é o prefeito, não sabem da dificuldade de se contratar 178 

médicos, entrei  na internet  em busca de um emprego , como todas as cidades estão 179 

contratando por concurso,  esta difícil ,gostaria de saber como fica minha situação, como 180 

fico como profissional visto que tenho certeza que sempre procurei trabalha em favor 181 

daqueles que precisavam de mim. O conselheiro Antonio Martins ( Toninho)  de fato 182 

estamos tendo muitos problemas na saúde, como coordenador da comissão de avaliação 183 

posso dizer que sempre trabalhamos de forma a ajudar a secretaria de saúde, o 184 

presidente do conselho sempre nos dizia que éramos livres para fazer a fiscalização, mas 185 

toda vez que precisamos de um carro para fazer o nosso serviço nunca foi liberado, na 186 

unidade do São Bento fui com o meu carro todas as vezes , passava ,pegava a malu e 187 

íamos juntos , o zanata ia com o carro dele ou  com a mota dele, fizemos os relatório  de 188 
lá entregamos para o Drº Hélcio e ele nunca apresentou no conselho nem sei se leu. Drª 189 

Libya ele provavelmente estava descontente com alguns processos que estava 190 

decorrendo dentro da reunião e não com as comissões. O Presidente  Drº Roberto diz 191 

que também entende desta forma e ressalta a importância do Conselho para a 192 

comunidade e diz que em hipótese nenhuma o Dr ºHélcio quis desvalorizar o Conselho. O 193 

conselheiro Venceslau diz que todos os conselheiros tem conhecimento da sua função e 194 

não estamos aqui para defender nosso interesse e sim o controle social  que tanto visa o 195 

SUS , não estamos aqui para ser partidário , não estamos aqui contra a secretaria de 196 

saúde, prefeito, vereador , estamos aqui para trabalhar  em defesa do usuário, para 197 

trazermos mais recursos para nosso município que possa ser investido na saúde da 198 

população, talvez a tristeza do Dr Hélcio é que ele tenha percebido que o conselho estava 199 

trabalhando. A secretaria de Saúde esta aqui para dar suporte para o Conselho e 200 
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conselheiros , todos se lembram que tivemos aqui na gestão  anterior onde o prefeito quis 201 

nos calar diante de vários fatos que não éramos favorável. A secretaria não tem 202 

autoridade sobre o Conselho, o Prefeito também não , nos temos competência como 203 

conselheiros para trabalhar como gerentes do SUS pois aqui esta representado os vários 204 
seguimentos da Saúde.A conselheira Maria Izabel aproveitando que o procurador do 205 

município esta aqui gostaria de lembra-lo que o dentro do plano de governo do Prefeito,  206 

ele diz que iria trabalhar com o conselho de saúde e infelizmente ele não tem feito isso, 207 

somos gerentes do SUS e estamos em defesa do usuário, a administração  não deveria 208 

levar para o lado pessoal, os trabalhadores, os usuários não estão batendo de frente com 209 

o Prefeito , sabemos da dificuldade de se contratar médicos, isso já foi discutido 210 

anteriormente, também foi  aprovado na conferencia de saúde que não iriam marcar as 211 

consultas dentro das unidades de PSF, e o que vemos são filas , os médicos do PSF 212 

deveriam estar fazendo quatro horas e duas de palestra  e nada disso esta acontecendo e 213 

tudo esta sendo desvirtuado de  forma que o poder público entenda como se  nós 214 

conselheiros estivéssemos contra a administração atual ,Nós queremos sim saúde publica 215 

com qualidade, estamos aqui para somar e fazer o Controle Social. O conselheiro 216 

Zanata reafirmo que de fato o Controle Social não esta acontecendo aqui. O Presidente 217 

Drº Roberto diz que estamos fugindo da pauta e que devemos colocar todos esses 218 

assuntos em pautas de reuniões posteriores,e que devemos agora homologar o nome  219 

Drº Vidotto como Presidente do Conselho.pois  entendo que os  conselheiros deveriam 220 

dar seu aval e aclama-lo  para que ele possa assumir o Conselho daqui pra frente .O 221 

conselheiro Zanata Como sugestão Drº eu gostaria de convocar uma eleição aqui agora, 222 

mas com a anuência dos conselheiros, e que  os votos fosse secreto.O Presidente Dr º 223 

Roberto a eleição deve sim  ocorrer, mas numa próxima reunião, não podemos fazer 224 

eleição sem antes homologar o Drº Vidotto como Presidente do Conselho, essa é  a 225 

minha sugestão  e que para o bom andamento do Conselho neste momento é imperioso 226 

que o secretario seje também o Presidente., uma vez homologado   como Presidente do 227 

Conselho ele deve falar com todos os conselheiros a partir de então ele saiba quem são 228 

os conselheiros e após isso sim verificar a necessidade de uma eleição , agora se não 229 

tivermos a intenção de nomeá-lo é uma decisão de apenas alguns conselheiros por isso 230 
devemos por em votação quem é favorável  sua homologação e quem é contrario. Dr º 231 

Vidotto temos outros assuntos ainda a serem  tratados porque fazer de uma coisa tão 232 

simples um problema tão grande.O conselheiro Aloiz  diz concordar plenamente com o 233 

que o Dr º Vidotto diz. O conselheiro José Luiz (Zelão)  diz que como Presidente da 234 

UAMA é favorável que se tenha uma eleição sim ,mas não agora,  pois é preciso que 235 

antes ela fale com todos os  representantes da UAMA, acho que agora devemos aclamar 236 
o Drº Vidotto como presidente.A conselheira Maria Izabel diz que se este é o problema 237 

vamos homologa-lo como membro do conselho e depois então quando for feita a eleição 238 

que ele saiba que  poderá forma uma chapa e então concorrer para a mesa. O 239 

Presidente Drº Roberto  diz que é isso o que ele quer, que o Drº Vidotto assuma o lugar 240 

que era do Drº Hélcio  como presidente do Conselho e isso permaneça ate que se faça 241 

uma nova  a eleição.O conselheiro Venceslau quero que fique bem claro que isso só 242 

será tolerado ate que se tenha uma nova eleição, e depois então  devemos seguir de 243 

acordo com o que diz o regimento interno . O Presidente Drº Roberto pede a aprovação 244 

dos conselheiros para a homologação oficial do Dr º Vidotto como presidente do Conselho 245 

em ato continuo provisoriamente ate que se faça nova eleição.Todos  os conselheiros 246 

votam favorável a que o Dr Vidotto assuma como Presidente do Conselho.Neste 247 

momento faz se um intervalo de dez  minutos. Após intervalo volta á mesa diretiva o 248 
Presidente  Drº Vidotto  diz que espera que essa recepção nem sempre seje assim. Mas 249 

que quando estudante isso as uns trinta anos mais ou menos tinham assembléias que 250 
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eram nesse modelo.Isso lhe traz a mente algumas lembranças de pessoas amigas que 251 

marcaram aquele momento, as ideologias são importantes, existe diferença daquilo por 252 

brigávamos na faculdade, mudamos nossos pensamentos com o passar dos anos, mas 253 

todo debate é salutar, muitas coisas colocadas aqui são coisas das quais eu não sabia 254 

que estava acontecendo, mas que nem por isso  devem ser esquecidas  e sim  ouvidas e 255 

procurarmos todos juntos  uma forma de solucionar., toda a reunião pode descambar para 256 

outros , assuntos  mas nunca devemos deixar a pauta, não estranhei a atitudes de alguns 257 

conselheiros, pois é desta forma que se conhece como são as pessoas , não  me pareceu 258 

agressiva ou incoerente do que quando eu era estudante, naquela época também 259 

tínhamos os zanata , o Tota que acredito ser um dos primeiro conselheiro,  muitas coisas 260 

precisam ser feita pelos conselheiros mas tudo a seu tempo. Agora dando continuidade a 261 

reunião precisamos homologar a secretaria executiva que será a senhora Cleuza 262 

Lonardoni Sanches , algum conselheiro é contrario ou tem alguma outra opinião. A 263 

conselheira Maria Izabel diz que  não vê problema mas que deveria ser somente a 264 

secretaria do Conselho a fazer as atas. A conselheira Maria de Lourdes  diz que o papel 265 

da secretaria executiva é de intercambio entre o Conselho e a Secretaria de Saúde, é a 266 

secretaria executiva que guarda e cuida de todos os documentos do conselho, é ela que 267 

encaminha convites, comunica os conselheiros sobre assuntos que necessitam passar 268 
para eles. A Conselheira Adelaide  diz que na época em que ela a era secretaria, eu  269 

tinha como secretaria executiva a Alzira que também era conselheira, a  secretaria 270 

executiva era quem fazia as pautas da reunião juntamente com o Secretario, cuidava de 271 

toda documentação do conselho,só fazia a ata da reunião quando eu ou o  Zanata que 272 

era o segundo secretario não estávamos , assim mesmo como secretaria- ADCH, outra 273 

coisa, a ata deveria ser escrita e não digitada,  a ata digitada poderia ser feita pela 274 

secretaria executiva como copia do que a secretaria do conselho escreveu no livro ata, a 275 

ata digitada sim poderia ser entregue para os conselheiros, mas todo deveria estar 276 
assinando o livro ata após a aprovação .O conselheiro Zanata diz que tem ata que 277 

chega a quinze paginas ,é  difícil , mas eu também entendo que ela deve ser transcrita ate 278 

mesmo por uma questão de prova , devemos deixar formalizada na mão da secretaria do 279 

conselho  que deve assinar.O Presidente Drº Vidotto  diz que ,a única dificuldade é que 280 

quem fizer a ata tenha uma letra que possamos entender,  mas que  também vê a 281 

secretaria executiva como elo entre Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de 282 
Saúde. O conselheiro Venceslau diz que a função da secretaria executiva são essa 283 

mesmas, mas que o conselho tem uma primeira  e uma segunda secretaria que também 284 

poderia estar ajudando na mesa, e que alem dos conselheiros  assinarem a   ata também 285 

deveria  assinar as ressalvas ou o ´´em tempo ´´, coisa que os conselheiros precisam ficar 286 
atentos. A conselheira Adelaide diz que a ata digitada deve ser feita pela secretaria 287 

executiva  que é  quem deve mandar a ata e pauta da reunião , a minha sugestão é que a 288 

Maria Izabel como segunda secretaria também ficasse na mesa auxiliando na condução 289 

da reunião.O Presidente Drº Vidotto  acha correto que de fato todos os  conselheiro s 290 

desempenhem seu papel de forma a ajudar na condução da reunião, mas agora é preciso 291 

que todos votem para que a secretaria executiva a Senhora Cleusa seja Homologada,e 292 

pergunto se todos estão de acordo., informo ainda aos senhores conselheiros que alem 293 

da secretaria executiva a senhora Cleusa também esta na  Ouvidoria , com certeza 294 

prestando um excelente serviço para o bom andamento de nossa Secretaria de Saúde . 295 

Todos os conselheiros votam favoráveis a que a Senhora Cleusa  Lonardoni Sanches 296 
seje a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde.O Presidente Drº Vidotto 297 

encerra a reunião agradecendo a todos os presentes e diz que na primeira quarta feira do 298 

mês de maio teremos a reunião normalmente como vinha acontecendo anteriormente. O 299 

conselheiro Zanata pede que se conste como pauta para a próxima reunião a eleição  300 
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com paridade para composição da mesa e também os quatros assuntos  mandados 301 

anteriormente. O Presidente  Drº Vidotto  encerra a reunião as 22:00  horas agradecendo 302 

a todos  pela presença. Nada mais havendo a tratar, eu  Maria de Lourdes de Azevedo de 303 

Campos Secretaria do CMS lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 304 

assinada por mim e demais  conselheiros. 305 


