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1. Ata número 004/2006 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) ocorrida no dia 11 de 

2.  abril de 2006, nas dependências da Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 

3.  As 19:15 deu-se inicio a reunião, presentes  os Conselheiros: Edson Alves, Ana Paula C. De Carvalho, 

4.  Tereza Cristina Prestes, Marco Antonio Bernardin, Moacir Aparecido dos Santos, Gianna Carla P. 

5.  Machado, Luis Jacintho Siqueira, João Fernando Ferrari,Maria Raquel Istschuk, Neumari P. Da Cunha, 

6.  Tereza Lopes Miranda, André Luis de Luca, César José Campagnoli, Idison Souza Pinto, Silmara 

7.  Aparecida Portela da Luz, Izolde Stadler Dressahl, Genecilda Lourenço  Gotardo, Luciamari Moro 

8.  Conforto  dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete Aparecida Soares, Paulo César Facin, Marcos 

9.  Rogério Silva Melo, Valmir de Santi, Vilma T. Nadal Zardo, Cleiber Marcio Flores, e os seguintes 

10.  participantes: Alceu José Batistel, Sérgio Ferreira Doszanet e Francisco Nestor Marochi.Foi feita a 

11.  leitura da Ata nº 001/2006, onde a Conselheira Tereza L. Miranda, faz alguns questionamentos sobre o 

12.  conteúdo da mesma. A Ata foi colocada em votação para a plenaria que não aprovou a Ata, sendo 8 

13.  votos propondo mudanças com inclusão de algumas falas que segundo algus Conselheiros não constam 

14.  na Ata, mas são  importantes de serem completadas na mesma, e 3 votos para continuar como está, com 

15.  isso a Ata, ficou para ser apreciada e votada na reunião Ordinária do mês de maio. Em seguida foi feito a 

16.  leitura da Ata nº002/2006, e em Data Show a mesma foi colocada em votação para a plenária, que após  

17.  algumas discussões, questionamentos e alterações aprovo-se a mesma por unanimidade. Em seguida 

18.  também foi colocada para votação a Ata nº 003/2006,  que  foi aprovada pela plenária. Em relação a Ata 

19.  nº 001/2006, que não foi aprovada, por sugestão da Mesa Diretora, foi escolhido pela  plenária  dois 

20.  Conselheiros para auxiliarem os trabalhos da Secretaría Executiva na reformulação da mesma, os 

21.  Conselheiros escolhidos foram Tereza Lopes Miranda e Paulo Saincler Heusi. Após foi discutido a 

22.  Ordem do Dia, onde foi realizada uma avaliação sobre  o Evento, “ Saúde, Participação Social e 

23.  Cidadania”, ocorridos nos dias 04 e 06 de abril em alusão do DIA MUNDIAl DA SAÚDE, que é 

24.  comemorado no dia 7 de abril. A Conselheira Neumari , presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

25.  cobra com bastante enfase dos Conselheiros que não participaram do evento, enfatizando a importância 

26.  de eventos como estes, para que um Conselheiro de Saúde, saiba mais sobre o seu importante papel na 

27.  sociedade, em relação à conhecimentos diversos que o mesmo deve ter em relação ao SUS- Sistema 

28.  Único de Saúde. Conselheira Silvonete , enfatizou a importância das palestras do evento e da boa 

29.  qualidade das falas dos palestrantes . O participante João Nadal, parabeniza a Mesa Diretora do Conselho 

30.  Municipal de Saúde, pelo evento realizado e diz que o que importa em  um evento não é a q uantidade de 

31.  pessoas e sim a qualidade das palestras.O Conselheiro Campagnoli explica que não pôde prestigiar o 

32.  evento e participar do mesmo por motivos pessoais e profissionais e elogiou a iniciativa da Mesa em 

33.  realizar eventos dessa natureza. A Conselheira Neumari agradeceu aos que participaram do evento,  

34.  enfatizando que a Mesa Diretora pretende realizar mais eventos de Eduação Permanete em Saúde, para 

35.  os Conselheiros Municipais e Locais de Saúde. O Conselheiro Marcos Melo fala da Portaria 

36. à plenaria do Conselho Municipal de Saúde. Em seguida a presidente Neumari P. Cunha, lê oficio 

37.  enviado ao Conselho Municipal de Saúde pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde Alberto Olavo de 

38.  Carvalho, sobre o contato tripartite entre o Governo do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Ponta 

39.  Grossa (Hospital da Criança) e o Hospital Pequeno Principe, que prevê alterações no atendimento do 

40.  Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. Após ler o ofício a Mesa Diretora convidou o 

41.  Secretário de Saúde para  fazer uma explanação sobre o assunto. O Secretário relata que veio até a 

42.  reunião do Conselho  para conversar com os Conselheiros e  procurar explicar aquilo que fosse 

43.  necessário, o Conselheiro Campagnoli comenta que estava um pouco preocupado  quanto ao 

44.  financiamento previsto no contrato, e queria saber qual das partes do contrato com o que na execução do 

45.  mesmo. O Secretário de Saúde relata  que o contrato so poderia ser celebrado após a aprovação do 

46.  Conselho de Saúde em relação ao mesmo. Essa questão gerou discussão na plenária que quetionou o fato 

47.  de ter que aprovar um contrato que ainda não está pronto. Secretrio Alberto O . Carvalho explicou que o 

48.  Governo só iria celebrar o contrato caso o mesmo já esteja previamente autorizado pelo Conselho 

49.  Municipal de Saúdepara ser celebrado posteriomente, e que existirá um Conselho Administrativo que 

50.  terá membros do Conselho Municipal de Saúde, que irão definir as principais diretrizes do Contrato 

51.  Tripartite. O Conselheiro Valmir de Santi comenta que este contrato deverá ser bem escrito e definir 

52.  claramente o papel de cada integrante do contrato, pois segundo este Conselheiroo volume de dinheiro 
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53.  que vem do Governo do Estado  é grande. O Conseleiro Campagnoli comenta que o Município não terá 

54.  que disponibilizar de recursos financeiros para manutenção deste Hospital uma vez que é o Governo do 

55.  Estado que  irá arcar com isto, e que portanto é importante o Conselho refletir sobre isto. O Conselheiro 

56.  Moacir Apº  dos Santos, fala de sua ausência em algumas reunões do Conselho, por motivos particulales, 

57.  mas que fica feliz em  poder estar participando novamente das reuniões e compara os Hospitais a uma 

58.  geladeira, pois segundo ele a mesma quase sempre dá despesas e fala da imporância de se investir na 

59.  prevenção de doenças. Após algumas  discussões a plenária decidiu por sugestão da Mesa Diretora, que 

60.  este Conselho fará uma declaração aprovando intenção de ser celebrado este contrato e que as Comissões 

61.  de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e Orçamentos irá acompanhar o processo de elaboração e 

62.  execução do Contrato Tripartite. O Conselheiro Edson Alves pede para que conste em Ata que será 

63.  aprovado a boa intenção deste contrato. Após ficaram feitos os relatos dos Comissões: a de 

64.  acompanhamento de Atenção Básica, o Conselheiro Coordenador Paulo Facin comenta sobre a questão 

65.  regimental das Comissões, acompanhamento da Atenção Especializada, Conselho Local, Ética e 

66.  Controle Social, Gestão de trabalho no SUS, não fizeram relatos e a Comissão de Orçamentos através do 

67.  Conselheiro Cleiber Marcio Flores explana o trabalho desta Comissão e pede que o gestor Municipal 

68.  agilize os documento e relatórios que a Comissão necessita para poder dar seqüência aos seus trabalhos. 

69.  Para os informes dos Conselheiros a Mesa solicitou da plenária mais 15 minutos de reunião, uma vez que 

70.  o horário regional já estava excedido, a plenária aprovou a prorrogação de mais 15 minutos, à Plenária e 

71.  à Mesa o Conselheiro Idison fez referências para que se cumpra as leis sobre o preenchimento de  

72.  receituários médicos de forma legível, e que isto seja cobrado por este Conselho. E após algumas 

73.  discussões a reunião foi  encerrada. 


