Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais Plenário Segismundo Salata ,
realizou-se a reunião do Conselho do Municipal de Saúde de São José dos Pinhais , presidida
pela Presidente Flávia Irion Ferreira a qual deu boa vindas a todos, conferiu o quorum o qual
se fez presente 11 conselheiros com direito a voto havendo paridade prosseguiu com a leitura
da pauta e solicitou ao Primeiro Secretário Edmar da Silva Mesquita, a leitura da ata da
reunião de solenidade de posse da Gestão 2014/2015 ao término colocou a Ata para
apreciação nada havendo a ser modificado e ou acrescentado fica assim aprovada por
unanimidade de votos. Prossegue com a apresentação da Secretária de Saúde “Plano
Operativo Padrão Unidade Braga” apresentado pela Conselheira Gestora e Diretora da
Secretária de Saúde Andrea Sallum, a mesma relata a necessidade de ocupação do prédio de
Doação da Autopista Litoral Sul S/A, tendo em vista que a Unidade de Saúde Braga encontra-se
já com prédio em situações precárias em estruturas e acomodações ao atendimento a
população local. Salienta a realocação desta Unidade para o Prédio recém construído,
incluindo também ao atendimento neste local de Odontologia, Ambulatório para Tratamento
de Feridas tornando-se também um posto de referência. Em seguida fez-se a leitura das
correspondências recebidas e enviadas e mencionado a indicação da Secretaria Municipal de
Saúde para a função de Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde. O Sr. Paulo
Antonio Alves da Silva, dando seguimento nomeou-se uma comissão para a análise do SIOPS
Comissão esta de forma paritária e temporária pelo prazo de quatro meses, composta pelos
Conselheiros: Sinézio Valério e Flávia Irion Ferreira, segmento dos usuários, Antenor Augusto
da Silva, segmento dos trabalhadores e Andrea Salum, segmento dos gestores. Sendo exposto
o convite da segunda Regional sobre a Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador com a
disponibilidade de 08 vagas para o segmento dos usuários e o prazo de inscrição junto ao
Conselho Municipal de saúde até a data de quinze de abril de dois mil e quatorze, Sendo feita
nova Indicação para a Comissão de controle de Endemias o Sr. Adão Zabloski e o Sr Paulo
Antonio Alves da Silva, e para a comissão do saneamento Básico da Secretária de Meio
Ambiente o Sr. Sinézio Valério e Alexander Barczynzyn. Comentou-se a necessidade da
reformulação do regimento interno do Conselho e ficando deliberado que será enviado por
email o regimento em vigência e a lei que direciona o Conselho para que o conselheiro leia e
aponte até a data de vinte e oito de abril de dois mil e quatorze via email ou diretamente na
Secretaria Executiva. Fica agendada próxima reunião para o dia seis de maio de dois mil e
quatorze ás dezoito horas e trinta minutos. Ás vinte horas e quarenta minutos a Presidente do
Conselho dá por encerrada a reunião. Nada mais havendo a relatar eu Edmar da Silva Mesquita
lavro a presente ata juntamente com a Presidente Flávia Irion Ferreira.
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