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Ata n.º 01/06. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 17 de janeiro de 2006 na 1 

sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, antigo ISPG, as 09:00 horas da manha. 2 

Presentes: Paulo Saincler Heusi, Inês Chuy Lopes, Neumari P. da Cunha, Ana Paula Rocha, 3 

Clóris Blanski, Ana Paula Carvalho, Edson Alves, Marco Antônio Bernardin, César José 4 

Campagnoli, José dos Passos Neto, Bernadete Franzener, Casturina Lopes Miranda, Paulo César 5 

Facin, Célio L. Rodrigues, Genecilda Lourenço Gotardo, Vilma Ap. Soares, Cassia Yoshie 6 

Shishido, Antônio Luiz do Rego. Pauta: Aprovação das Atas n.º 09, 10, 11, e 12 de 2005; 7 

Comissões: Comissão de Saúde Mental, Comissão de Orçamento, Comissão de DST/Aids, 8 

Comissão de Acompanhamento do Sistema, Comissão de Controle Social, Comissão de 9 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde. Ordem do Dia: Apresentação do Novo 10 

Conselho Municipal de Saúde. Assuntos Diversos: Informes dos Conselheiros e 11 

Correspondências recebidas. Verificada a Presença de Quorum foi dado inicio à Reunião. As 12 

Atas foram  colocadas para aprovação; A Ata n.º 09 foi modificada na linha 33 onde dizia que a 13 

Neumari tinha feito a apresentação do Plano, mas na verdade quem tinha feito a apresentação do 14 

Plano, foi a Inês. Após esta modificação a Ata foi Aprovada. A Ata n.º 10 foi aprovada sem 15 

nenhum questionamento. A Ata n.º 11, foi modificada na linha 17, onde a Ana Paula Rocha diz, 16 

que não foi a Comissão de Saúde Mental que ela tinha passado ao CMS, e sim, a Comissão 17 

Interna de Saúde Mental, e na linha 24, onde Ana Paula Rocha  fala da Implantação do CAPS II, 18 

e não do CAPS III, após estes questionamentos a Ata n.º 11 foi aprovada. A Ata n.º 12 foi 19 

modificada na linha 18, onde Paulo Saincler Heusi sugere que ao invés de uma melhor 20 

entrosação, que se colocasse um melhor entrosamento. Após esta alteração, a Ata foi aprovada. 21 

Comissões: Saúde Mental, Ana Paula diz que já foi pedido incentivo para o Ministério da Saúde, 22 

para o CAPS II, e entregou um Documento Carta de Brasília 2005 que trata sobre o assunto 23 

Saúde Mental; Orçamento, Campagnoli comenta sobre o Fundo Municipal de Saúde, e diz que 24 

tem que ser prestado contas. Dra. Ana Paula diz que está sendo formada uma equipe para 25 

controlar e gerenciar esta questões, inclusive junto com o CMS. Dr. Edson fala do Plano de 26 

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde, fala também da fase de transição que a Secretaria está 27 

passando, mas diz que tem muita boa vontade e quer a participação do CMS para ajudar a fazer 28 

da melhor maneira possível. Dr. Edson diz ainda, que o Prefeito vai designar um Gerenciador 29 

para o Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Saúde, e diz que já na próxima reunião existe 30 

a possibilidade de ser apresentado alguma coisa sobre este Plano. Campagnoli diz, que o Fundo 31 

Municipal de Saúde só pode ser “ mexido’’ com a autorização do Conselho Municipal de Saúde. 32 

Dr. Edson acentua a importância de acompanhamento e fiscalização do Plano de Aplicação do 33 

Fundo Municipal de Saúde, e fala sobre a Lei de Aplicação do Fundo. Neumari fala da falta de 34 

conhecimento dos Conselheiros e diz que como fiscalizar uma coisa que não conhece, e fala da 35 

necessidade urgente de um treinamento para os Conselheiros. Paulo Heusi fala que o CMS, é 36 

Deliberativo e no entanto pode estar sendo conivente com esta questão do Fundo. Bernadete fala 37 

que a Secretaria de Saúde manda as coisas em cima da hora, alegando que tem que ser aprovado, 38 

se não perde as verbas, e acabam sendo aprovadas muitas vezes “ correndo “. Clóris diz que o 39 

Próprio Ministério da Saúde manda as coisas em cima da hora. Dra. Ana Paula diz que o 40 

Município de Ponta Grossa vai receber uma verba Plus, ou seja um Premio por ter alcançado as 41 

metas. Neto diz que o CMS sempre aprovou “ tudo “ em cima da hora, e pede para o Dr. Edson 42 

que traga ao CMS, as coisas que estão acontecendo na Secretaria, e fala ainda da importância das 43 



 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Av.: Ernesto Vilela, 1375 – CEP 84070-000 – Ponta Grossa – Paraná 

Fone: 3227 - 1446 

 

Comissões, e que elas devem ser fortalecidas. Genecilda fala que tem que capacitar as 44 

Comissões de acordo com os assuntos que elas estão envolvidas. Dr. Edson é bem claro quanto a 45 

necessidade de organizar o CMS e as Comissões. DST/Aids, não se manifestou; 46 

Acompanhamento do Sistema, não se manifestou; Controle Social, Batistel fala mais uma vez 47 

sobre os Conselhos Locais de Saúde e pede para que o Gestor e o próprio Conselho ajam neste 48 

campo, visto que está bem claro no Relatório da V, da VI Conferência e no Regimento deste 49 

CMS. Foi sugerido que a Comissão de Controle Social, juntamente com a Mesa Diretora do 50 

CMS, elaborasse um plano para o desenvolvimento dos CLS. Dr. Edson pede para que o CMS, 51 

designe uma pessoa para discutir os assuntos junto com a Secretaria. Ordem do Dia: foi feito a 52 

apresentação das Entidades e os nomes indicados por elas para compor o novo CMS. Como o 53 

representante da Assessoria Legislativa Dr. Clóvis esteve presente a esta reunião para tentar 54 

esclarecer algumas duvidas em relação as nomeações e a posse do novo CMS, e que após alguns 55 

esclarecimentos, questionamentos e debates, a Conselheira Neumari propôs que se homologasse 56 

este CMS, e que depois fosse vendo o que poderia ser feito para mudar a Lei. O Dr. Clóvis pediu 57 

que o CMS, desse um tempo à ele para mandar o Decreto à Câmara ainda naquele mesmo dia 58 

17/01/06 para que fosse homologado o novo CMS, com as Entidades que foram eleitas na VI 59 

Conferência Municipal de Saúde e apresentadas para o CMS, nesta reunião. O pedido foi aceito 60 

por todos os Conselheiros. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. Ponta Grossa 61 

17/01/2006.            62 


