Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais,
realizada no Plenário da Câmara dos Vereadores deste município, às dezoito horas e
trinta minutos do dia seis de março de dois mil e doze. O Sr. Presidente do Conselho,
Sr. Auro Luis Ferreira de Paula, dá início aos trabalhos às dezoito horas e quarenta
minutos, passando imediatamente para o Sr. Vice-Presidente, Sr. Paulo Antonio Alves
da Silva, fazer a chamada e confirmar o quórum da reunião. Feita a chamada, foram
confirmados vinte e dois titulares e seis suplentes que substituíam seus titulares,
havendo, portanto, vinte e oito presentes com poder de voto no início da reunião, sendo
que após alguns minutos chegaram dois titulares, Sr. Rodrigo Saturnino de Lima e Sra.
Claudiana Kozan, totalizando o quórum de trinta votantes, além de outros suplentes
presentes, conforme lista de presença anexa. Após, o Sr. Presidente faz a leitura da
Convocação enviada por e-mail para os conselheiros e publicada no jornal Correio
Paranaense no dia dois de março de dois mil e doze. Ato seguinte, o Sr. Presidente
pede aos conselheiros para fazer uma troca na pauta da reunião com o objetivo de
poder passar a palavra para o Sr. Secretário de Saúde, Dr. Irvando Luiz Carula, poder
expor sobre a adesão a firmarem Convênios com o Estado – HOSPSUS, conforme
pedido de pauta recebido pela Mesa Diretora no dia dois de março de dois mil e doze.
Aprovado por unanimidade a mudança na pauta e passado a palavra para o Sr.
Secretário que expõe aos conselheiros uma proposta acerca de Convênios com o
Estado do Paraná, o HOSPSUS – Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais
Públicos e Filantrópicos do SUS Paraná, que precisa ser aprovado pela plenária do
Conselho para que o município, tendo sido contemplado pelo HOSPSUS, possa ser
inserido no programa. O Sr. Secretário faz a leitura da proposta de Resolução nº
01/2012, e pede aprovação do conselho, o qual foi aprovado por unanimidade. Após, o
Sr. Presidente do Conselho faz a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia sete de
fevereiro de dois mil e doze. Na aprovação da Ata, obtiveram-se vinte e um votos a
favor, seis votos contrários e três abstenções. Em seguida o Sr. Presidente faz a leitura
do Recurso apresentado na Reunião Extraordinária do Conselho, no dia vinte e três de
fevereiro, no qual pedia que se desfizesse a alteração na quantidade de votos da Ata
de Eleição e pede aprovação da plenária. Obtiveram-se vinte e dois votos a favor, sete
votos contrários e uma abstenção. O Sr. Fabrício Tambolo solicitou que constasse em
Ata sua manifestação desfavorável com relação à aprovação do Recurso. O Sr. Alberto
Nogueira também pediu que constasse que o seu voto contrário ficasse registrado,
porque, segundo ele, a foto da eleição não é prova da quantidade de votos e sim o
áudio. O Sr. Presidente do conselho faz uma observação de que não foi gravada a
Reunião de Eleição da Mesa Diretora do Conselho, portanto, já tendo sido aprovado o
recurso, pede ao secretário executivo do conselho que faça imediatamente a alteração
na Ata do dia sete de fevereiro, retirando o texto em que constava as ressalvas dos Srs.
Fabrício Tambolo e Alberto Nogueira sobre a quantidade de votos. Feita a alteração, O
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Sr. Presidente pede ao Sr. Vice-Presidente que faça a leitura da Ata da Reunião
Extraordinária do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e doze. Após a leitura, foi
aprovada esta Ata com vinte e cinco votos a favor, três votos contrários e duas
abstenções. O Sr. Presidente inicia a formação das Comissões Permanentes,
comentando que havia sido solicitado pela Mesa Diretora que os conselheiros fizessem
as inscrições antecipadamente. Foram lidas as inscrições, e formadas as comissões,
conforme lista das comissões anexa. O Sr. Presidente fez a leitura de todas as
correspondências recebidas e enviadas. Avisa que haverá Reunião Extraordinária no
dia vinte de março de dois mil e doze e que a convocação seguirá posteriormente para
os conselheiros. Após os avisos finais, o Sr. Presidente dá por encerrada a reunião às
vinte horas e cinco minutos. Lavram a presente Ata o Sr. Presidente, o Vice-Presidente
e a Segunda Secretária do Conselho Municipal de Saúde/SJP. São José dos Pinhais,
seis de março de dois mil e doze.
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