Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais,
realizada na ACIAP, no dia três de abril de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta
minutos. Aberto os trabalhos às dezoito horas e cinqüenta minutos pelo Sr. Presidente
do Conselho, Sr. Auro Luis Ferreira de Paula que passou a palavra para a Sra. Elaine
de Castro Neves, Primeira Secretária, fazer a chamada e confirmar o quórum da
reunião. Feita a chamada, estavam presentes vinte e oito conselheiros titulares e
suplentes substituindo seus titulares, além de outros suplentes e visitantes presentes
conforme lista de presença anexa. Ato seguinte, o Sr. Presidente fez a leitura da
Convocação publicada no jornal Correio Paranaense e enviada por e-mail aos
conselheiros. A Sra. Elaine pede a palavra para propor à plenária que as próximas atas
sejam encaminhadas com antecedência aos conselheiros para que estes possam fazer
sugestões de alterações, dispensando assim a leitura da mesma em plenário, o que foi
acatado por unanimidade. Realizada a leitura da Ata de seis de março de dois mil e
doze, a qual foi aprovada por unanimidade. Realizada leitura da Ata de vinte de março
de dois mil e doze, e aprovada por unanimidade. Às dezenove horas e oito minutos
chegou a Conselheira titular Sra. Claudiana Litaver Kosan. Ato seguinte, o Sr.
Presidente passa para o primeiro assunto da Ordem do dia: Aprovação da
Programação Anual dois mil e doze da Secretaria Municipal de Saúde. A Sra. Elaine faz
a leitura das ressalvas solicitadas pelas comissões sobre a programação e, ao mesmo
tempo, responde referente a posição da Secretaria de Saúde sobre cada ponto, assim
como outros representantes da SMS presentes, Sr. Vilson José Ferreira de Paula, Sra.
Guivana Casagrande e Sr. Ernesto Wiens. Terminada a leitura, o Sr. Presidente coloca
em votação a Programação Anual, a qual é aprovada por unanimidade. O Conselheiro,
Sr. Rodrigo Saturnino, pede licença para se ausentar da reunião. Após, o Sr. Presidente
apresenta a Sra. Sabrina Rodrigues e a Sra. Simone Moreal do Departamento de
Atenção Primária da SMS, que deram início às apresentações da Secretaria de Saúde,
sobre a Expansão da Estratégia da Saúde da Família, Expansão da Estratégia de
Saúde Bucal, Implantação dos NASF’s e Apresentação do Programa Mãe Paranaense.
A Conselheira Claudiana faz um questionamento referente à adequação da estrutura
física ideal das Unidades de Saúde para que exista a habilitação de ESF pelo Ministério
da Saúde. A Sra. Geovana, diretora do Departamento de Atenção Primária, da SMS,
esclarece sobre a proposta do chamamento público na Vila Nova. O Sr. Nogueira falou
sobre o baixo número de atendimentos na saúde bucal. Feitos questionamentos
também sobre a estrutura física das US – Suzuki , a construção da US – Ouro Fino e a
UPA – Afonso Pena. A Sra. Elaine sugere que, devido a necessidade dos Conselheiros
em conhecer a Programação da SMS referente a novas construções e adequações de
equipamentos de saúde, seja solicitada à SMS a apresentação desta programação
durante a próxima reunião ordinária do Conselho, o que foi acatado pela plenária por
unanimidade. Foi colocado ainda, sobre o vínculo da ESF, para que a população tenha
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um local referenciado a procurar. Sobre a Rede Cegonha: Feitas várias colocações
referentes à necessidade de ampliar a adesão das gestantes. A ACIAP colocou à
disposição a comunicação da associação para divulgação. O Sr. Nogueira falou sobre a
necessidade de ampliar as ações de Educação e Divulgação. A Sra. Simone, da SMS,
falou sobre o Nascer em São José, programa implementado em 2012, com recursos
municipais, que garante à gestante Vale Transporte durante o pré-natal, além de
consulta agendada na alta hospitalar para a mãe e o bebê na Unidade de Saúde. Um
sistema pioneiro, que reduziu o coeficiente de mortalidade infantil. Falado ainda sobre o
vale táxi, sendo esclarecido que a verba será repassada diretamente pelo Ministério da
Saúde, através da Caixa Econômica, para a gestante, sendo que a SMS apenas fará os
cadastros. A Sra. Simone comenta que a SMS solicitará a habilitação da Casa da
Gestante, com equipamentos, reforma e ampliação. O Sr. Presidente coloca em
votação todos os projetos apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade e
expõe o histórico de paciente que foi muito bem atendida na maternidade do Hospital
São José. Ato seguinte, feita a leitura e homologação dos membros das Comissões
Permanentes, bem como eleição e nomeação dos coordenadores e relatores de cada
comissão, ficando da seguinte forma: Fiscalização e Acompanhamento – Coordenador:
Marcos José Franco, Relatora: Elvira Valaski; Orçamento e Finanças – Coordenador:
Antônio Carlos Pinto de Oliveira, Relator: Ernesto Wiens; Assistência à Saúde e
Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde – Coordenadora: Elaine de Castro
Neves, Relator: Eli Linhares; Políticas Públicas – Coordenadora: Cleonice Santos,
Relatora: Alessandra Bridi; Ética – Coordenador: Vilson de Paula e não foi eleito relator;
Capacitação Permanente – Coordenador: Alberto Nogueira, Relator: Gilberto Balassa.
A Sra. Claudiana sugeriu que os membros das comissões anteriores façam o repasse
dos trabalhos para os membros atuais. Acatada a sugestão pela Mesa Diretora e ficou
pactuado que as Comissões marcarão reunião para fazerem o repasse. Ao final da
reunião, o Sr. Nogueira solicitou que se faça o levantamento das faltas. Realizada a
leitura dos documentos recebidos e enviados. O Sr. Presidente dá os últimos avisos e
encerra a reunião. Lavram a presente Ata o Sr. Presidente e a Primeira Secretária do
Conselho Municipal de Saúde/SJP. São José dos Pinhais, três de abril de dois mil e
doze.
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