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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS-    
          AGUDOS DO SUL - PARANÁ 
 

       
ATA Nº 11/2018-ORDINÁRIA 

 
Ata da decima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
do Município de Agudos do Sul, em 12 de dezembro de 2018. 
 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala dos 1 

Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, número 24, sala 2,  Centro, 2 

nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove horas), 3 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Agudos do Sul, 4 

eleitos na XIII Conferência Municipal de Saúde, na data de 18 de julho de 5 

2017, e nomeados através do Decreto nº 122/2017, de 20 d e julho de 2017, 6 

para a décima primeira reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas 7 

constantes na lista de presença, verif icou-se a presença de 07 (sete) 8 

participantes, obtendo quórum legal para a realização da reunião. A 9 

Presidente senhora Denizete Oliveira dos Santos inicia a reunião 10 

cumprimentando a todos e solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos 11 

proceda com a leitura da ata da reunião anterior, que uma vez lida foi por 12 

todos aprovada. Na sequencia o senhor João Maria de Souza just if ica sua 13 

ausência na reunião anterior por problemas de saúde e comenta sobre o 14 

Programa Mais Médicos, que até essa adaptação aconteça irá prejudicar os 15 

municípios pequenos. Em seguida a Conselheira Maria Eduarda da Rocha 16 

explica que provavelmente isto não irá mais acontecer pois os médicos estão 17 

desist indo de assumir as vagas, devido a d istância em que estão sendo 18 

lotados e por insegurança no recebimento dos pagamentos , retornando desta 19 

forma para empresas prestadora de serviço. Em seguida o conselheiro João 20 

Maria questiona sobre a resposta do of icio que trata sobre a casas noturnas 21 

no município. A presidente solici ta que a secretaria Executiva faça a leitura 22 

do Oficio 022/2018 da Vigi lância Sanitária Municipal, que informa ao Conselho 23 

de Saúde que nenhuma casa noturna possui l icenciamento sanitário vigente, 24 

pois as mesmas não atendem as normativas legais para funcionamento e 25 

portanto estão irregulares e i legais. O Conselheiro João Maria just if ica que é 26 

atribuição do conselho estar verif icando essas e demais situações.  Na 27 

sequência a Presidente coloca em apreciação o calendário das reuniões para 28 



o ano de 2019, que após várias discussões foi determinado que as reuniões 29 

serão realizadas na últ ima terça-feira de cada mês, sendo: fevereiro dia 26, 30 

março 26, abril 30, maio 28, junho 25, julho 30, agosto 27, setembro 24, 31 

outubro 29, novembro 26, sendo que no mês de dezembro, devido ao recesso 32 

dos servidores será dia 10. O qual foi APROVADO unanimidade e será 33 

expedida a Resolução.  Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente 34 

agradece a presença de todos e encerra a reunião, marcando a próxima para 35 

o dia 26 de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove) , as 9h. Para constar, eu, 36 

Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano , Secretária Executiva dos 37 

Conselhos Municipais, lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada 38 

por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora Denizete Ol iveira dos Santos.  39 


