Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais,
realizada no Auditório do Centro de Treinamento da Prefeitura Municipal de São José
dos Pinhais, no dia cinco de junho de dois mil e doze. Iniciada a reunião às dezoito
horas e cinquenta e um minutos, com quórum de vinte e sete votantes. Realizada a
leitura do relatório das plenárias de eleições. Realizada leitura da Resolução nº 4
(quatro), que institui a nova composição do Conselho, com os eleitos nas plenárias e as
mudanças ocorridas por conta do término do mandato dos reconduzidos. Feito
esclarecimento acerca da vaga de segundo suplente dos Trabalhadores da Saúde da
Regional Costeira, a qual havia se candidatado a Sra. Moema Jefferson, porém esta
não entregou a documentação a tempo. A Sra. Valdívia questionou que não recebeu
comunicado sobre o desligamento do Sr. Gilberto Balassa e disse que vai encaminhar
um novo representante para a vaga,o que foi acatado pela plenaria. Aprovada a
Resolução número quatro, de cinco de junho de dois mil e doze. Aprovada a ata da
reunião ordinária de oito de maio de dois mil e doze e passado para a leitura dos
documentos que não haviam sido lidos na reunião de maio e os recebidos e emitidos no
mês de maio. O Sr. Presidente comunicou a visita recebida do Conselho Estadual de
Saúde do Paraná-CES e fez a leitura do documento recebido pelo CES do Tribunal de
Contas da União. Informou que na visita foi solicitado a este conselho que providencie
toda a documentação referente à IX Conferência até a data de hoje. O Sr. Presidente
informou que já juntou a documentação e irá encaminhá-la ao CES. Feita a leitura do
convite que o Conselho recebeu para a “V Plenária Estadual de Conselhos de Saúde
do Paraná” e escolhidos para participar os conselheiros: Antonio Carlos Pinto de
Oliveira, Alberto Alexandre Nogueira, Paulo Antonio Alves, Elvira Aparecida Piovezam
Valaski, Mari Lucia Paczkowski. Realizada a leitura de relatório referente a participação
em evento do Ministério Público,dos representantes deste Conselho. Aprovado o
parecer da Comissão de Avaliação do Regimento Interno com as modificações
propostas pela Procuradoria Geral do Município. O Sr. Nogueira falou da necessidade
de algumas Comissões analisarem a documentação que será enviada para o Conselho
Estadual de Saúde do Paraná, ficando aprovado que deverá ser feita uma reunião com
as Comissões de Fiscalização e Acompanhamento, Comissão de Políticas Públicas e
Comissão de Capacitação e Controle Social. A Sra. Gisele, diretora da Divisão de
Ensino e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta a proposta de
capacitação que foi enviada para o Conselho. Aprovada a metodologia do curso e as
datas propostas, por unanimidade. Modificada data de início do dia dezenove de junho
para o dia vinte de junho por conta da apresentação da Audiência Pública que será
realizada pela Secretaria de Saúde, quando foi enfatizado pelo presidente da
necessidade de participação dos conselheiros na apresentação. A Sra. Valdívia justifica
as suas ausências nas reuniões do Conselho e pede informações acerca da eleição do
vice-presidente. O Sr. Presidente informa que assim que for homologada a composição
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atual do Conselho e o Regimento Interno, fará a eleição, salientando que o candidato
deverá ser do segmento “usuários”. O Sr. Presidente pede a todos os conselheiros para
que se inscrevam nas comissões, inclusive os suplentes, a fim de ajudar nos trabalhos
do Conselho. O Sr. Miguel Pacheco Santos, representante do SINSEP, fez um
comunicado sobre o Seminário das trinta horas que será realizado dia treze de junho,
convidando os conselheiros para fazerem parte. Ao final da reunião, os alunos de
fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pedem abertura para
perguntas e questionam sobre as dificuldades dos trabalhadores da saúde em atuar no
Conselho Municipal de Saúde. O Sr. Presidente responde que ele, como representante
dos trabalhadores da saúde, tem apoio dos segmentos para participar das atividades
inerentes ao cargo, e que as dificuldades são passiveis a todas as atividades
voluntarias de cidadania. Reiterado o comunicado da Audiência Pública que será
realizada dia dezenove de junho às dezoito horas e trinta minutos, no Plenarinho da
Câmara Municipal de Vereadores. Finalizando a reunião, o Sr. Presidente agradece a
presença de todos. Lavram a presente ata o Sr. Presidente e a Primeira Secretária do
Conselho Municipal de Saúde. São José dos Pinhais, cinco de junho de dois mil e doze.
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