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Ata da reunião ordinária do COMUS -Conselho Municipal de Saúde realizada em 02 de
julho de 2014, as 10:00 hs. na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. O
vice-presidente do COMUS Sr. Luperci dá início aos trabalhos dispensando a leitura da
ata da reunião anterior e informando que a pauta da presente reunião é
exclusivamente para tratar da escolha dos representantes do Conselho na VI Plenária
Estadual de Saúde, que se realizará no dia 26 de julho de 2014 em Curitiba e onde
poderão participar dois usuários, um trabalhador e um prestador ou um gestor, todos
devendo ser inscritos com seus devidos suplentes. Após deliberarem sobre o assunto,
ficaram designados os seguintes membros a serem inscritos para a Plenária: Dalton
Stencel Jr. e seu suplente Wilson Bonatto, representando os trabalhadores, Luperci
Vander Muller e suplente Rosa de Oliveira Silva e Agnaldo e sua suplente Angela Maria
dos Santos, representando os usuários e finalmente Adriano Zelak e seu suplente Luiz
Afonso, Tulio representando os prestadores de serviço. Ficou também acordado, que
os representantes procurariam se organizar em conjunto de forma a pautarem os
assuntos de relevância a serem discutidos na Plenária, foi sugerido que se inteirassem
sobre o tema principal . Também ficou combinado que os detalhes do deslocamento e
outros, seriam tratados próximo da data do evento junto a Secretaria de Saúde. Em
seguida definiu-se que o Gabriel ficaria responsável pelas inscrições via internet e a
Eliane ficaria responsável pelo envio da presente ata, para a Silmara na 1ª Regional de
Saúde, conforme solicitado. Em seguida Sr Luperci questionou o Secretário, se o
mesmo gostaria de tratar de mais algum assunto e Dr Alex respondeu que a pauta hoje
tinha sido proposta pelo presidente Adriano e que os assuntos da Secretaria estavam
em dia com o Conselho, nada mais havendo a ser tratado, o Sr Luperci deu por
encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada.
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