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Ata número 008/2006 reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS), ocorrida aos dias 1 

onze de julho de dois mil e seis, nas dependências da Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de 2 

Saúde de Ponta Grossa, deu-se inicio à reunião as 19: 11, presentes os Conselheiros: Edson Alves, Ana 3 

Paula C. P. de Carvalho, Lenir Monastirsky, Marco Antonio Bernardin, Estella Mari Galvan Cuchi, 4 

Giana Carla P. Machado, Luiz Jacintho Siqueira, José dos Passos Neto, Vanduira Arcoverde da Silva, 5 

Neumari P. da Cunha, Tereza Lopes Miranda, César José Campagnoli, Paulo Saincler Heusi, Idison 6 

Souza Pinto, Alceu José Batistel, Silvonete Apaª Soares, Casturina Lopes Miranda, Paulo César Facin, 7 

Carlos Eduardo Coradassi, Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Luiz Antonio Broglio, Jurema 8 

Terezinha Barbosa, Maria Lucia T. Vettorazzi. Verificada a presença de quorum foi dado inicio a 9 

reunião, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde Neumari P. da Cunha, apresenta a pauta, solicita 10 

a participação de todos para que se cumpra o horário previsto, e coloca em votação a Ata nº 006/2006 11 

da Reunião Extraordinária do dia 06/06/2006, o Conselheiro Paulo Saincler Heuse solicita alterações da 12 

linha 14, ficando com a seguinte redação: “quem faz a explanação do Convênio é a Coordenadora 13 

administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Rosilene...” pede também uma complementação da 14 

linha 07 e 44, esclarecendo que o Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi, antes participante, atualmente 15 

ocupa a suplência do Grupo Fauna no Conselho Municipal de Saúde; na linha 33 a frase fica 16 

completada para: “A reforma não precisa ter comprovação de validade do Ministério de Saúde, precisa 17 

de registro de imóvel e averbação para um sim do Ministério da Saúde”; na linha 55 para 18 

esclarecimento fica transcrito da seguinte forma: “o Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi diz que sim, 19 

que gostaria de ter mais tempo para que possa ser melhor analisado, pois há dificuldades em avaliar 20 

tudo, sem uma analise maior...”; na linha 69 fica com a seguinte forma: “o Conselheiro Cleiber explica 21 

que a Unidade do Esplanada é uma importante unidade para ser ampliada e pergunta como fica essa 22 

questão...”. Com essas alterações, fica aprovada a Ata nº006/2006. A Ata nº 007/2006 da Reunião 23 

Ordinária do dia 12/06/2006, foi aprovada sem alterações. A Presidente Neumari, lembra aos 24 

Conselheiros da importância de colocarem suas assinaturas no livro de presença, solicita que os 25 

Conselheiros, ainda não integrados em pelo menos uma Comissão, que o façam, pois há muito trabalho 26 

a ser realizado, lembra também que  foi enviado para cada Conselheiro, junto com a convocação para 27 

reunião do mês de maio, pedidos de propostas, para o melhoramento do regimento interno, e, que até o 28 

momento não houve sugestões. Como assunto de pauta o Projeto de Implantação da Estratégia de 29 

Saúde da Família (ESF), na região do Guaragí, o Conselheiro Carlos Coradassi explicou que o projeto 30 

não foi votado na Reunião passada por falta do quorum, Maria Lucia T. Vetorazzi, reapresentou o 31 

referido projeto, o qual foi aprovado por treze votos favoráveis e apenas duas abstenções. Por 32 

solicitação de alguns Conselheiros, o Drº Alberto Calvet Neto esclareceu que os 36 casos de meningite 33 

que ocorreram em Ponta Grossa não caracterizam um surto, pois no Brasil, todos os meses, mais 34 

especificamente nas épocas com baixa umidade do ar, quando há uma maior proliferação dos agentes 35 

causadores da meningite, ocorreram números semelhantes de casos. Colocou que a Secretaria 36 

Municipal de Saúde (SMS), está atenta, identificando o paciente e procedendo ao imediato bloqueio 37 

das pessoas que tiveram contato com o doente. Alertou para o cuidado que se deve ter, evitando 38 

ambientes fechados e sem ventilação, e que as pessoas que apresentarem sintomas característicos de: 39 

febre, dor de cabeça, sonolência e irritabilidade, devem ser imediatamente conduzidos às Unidades 40 

Básicas da Saúde (UBS), que farão o diagnostico, por meio de exames de laboratório e iniciando a 41 

antibioticoterapia com penicilina. Depois da explicação, a Presidente Neumari concede a palavra à 42 

Rosilene Coordenadora administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, para que apresente a proposta 43 

do orçamento para 2007. A mesma trouxe seis cópias para as seis Comissões para que possam fazer 44 
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suas sugestões. Esclareceu que elaborou a proposta com base na experiência dos anos anteriores, mas 45 

que este ano há um fato novo que é o “Pacto pela Saúde”. Buscou informações ao Ministério da Saúde 46 

de como proceder, visto que são cinco novos grupos de financiamentos, dentro deste pacto. Ela entende 47 

que, apesar de não receber retorno do Ministério da Saúde, a mesma não vê problemas em se fazer uma 48 

proposta de orçamento agora, pois o máximo que poderá ocorrer é uma união das rubricas, dentro dos 49 

novos grupos de financiamento. Solicita a colaboração de qualquer Conselheiro que tenha 50 

conhecimentos para melhorar a proposta. Rosilene deixou em aberto, dentro da sua proposta, os valores 51 

de sentenças judiciais, que dependem da Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica, que 52 

ainda não repassaram estes valores, embora tenha solicitado. Quanto à rubrica para o Conselho 53 

Municipal de Saúde (CMS), os recursos serão repassados como subvenção social, pelo fato de que o 54 

CMS não possui CNPJ, por tratar-se de um órgão interno da Prefeitura. Quanto ás Casas de Apoio, o 55 

convênio encerra-se em dezembro, podendo ser prorrogado ou não, mas ela manteve os recursos na 56 

prévia do Orçamento, aguardando confirmação que poderá ocorrer até setembro. Quanto aos convênios 57 

com o Fundo Nacional de Saúde, já estão abertos para o encaminhamento de projetos. A respeito dos 58 

convênios de reforma e ampliação dos Hospitais não estão previstos no orçamento Municipal, por  59 

tratarem-se   de recursos do Governo do Estado. Quanto ao PROESF foi colocado o repasse da Fase II, 60 

previsto para 2007 para que, depois de ser aprovado pelo Ministério da Saúde, sejam abertas as 61 

rubricas. As outras contrapartidas referentes à Farmácia Básica e HIV foram colocadas baseadas nos 62 

cálculos dos técnicos que controlam estes recursos. Encerra, dizendo que esta é a proposta da SMS, que 63 

será encaminhado posteriormente para outra secretaria que fará o orçamento do município inteiro, 64 

podendo haver modificações. Esta proposta está baseada num orçamento municipal de duzentos 65 

milhões de reais, correspondendo a 21% do orçamento total, acima, portanto, do que preconiza a 66 

emenda constitucional 29, que é de 15% para os municípios, fala também que trouxe a documentação 67 

para as Comissões, para apreciação com antecedência de um mês, que as sugestões devem ser 68 

entregues para ela até o dia 10 de agosto para que ela possa repassar a proposta até o dia 15 de agosto 69 

de 2006, e que a mesma está a disposição de todas as Comissões para maiores esclarecimentos. O 70 

Conselheiro Idison Souza Pinto questiona a possibilidade do CMS obter um nº de CNPJ. A Presidente 71 

Neumari propõe que se faça um estudo para encontrar essa resposta. Na seqüência, a coordenadora de 72 

DST/AIDS, Inês Chuy Lopes, apresenta o Projeto de Descentralização do Atendimento à Tuberculose, 73 

onde os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), estarão em contato freqüente com os pacientes, 74 

acompanhando o tratamento. Foi feito um mapeamento do município e elencados, inicialmente, quatro 75 

UBS, que apresentaram maior incidência de tuberculose e que contam com o PROESF, são eles: 76 

Ottoniel Pimentel dos Santos, Roberto de Jesus Portela, José da Silva Pinto, incluindo Ronda, Cipa, Jd. 77 

Esplanada e Tarobá. As equipes destas UBS já passaram por treinamentos específicos. A Conselheira 78 

Ana Paula diz que a descentralização começará por estas quatro UBS, passando posteriormente a ser 79 

dotada por todas as UBS. Dando inicio aos relatos das comissões a primeira a relatar é a Comissão de 80 

Atenção Básica, onde o Conselheiro Carlos Coradassi fala a respeito da oficina feita com os 81 

conselheiros, colocando que foi muito produtiva, e com relação ao PSF do Guaragí, eles preferiram 82 

trazer à plenária para que houvesse um debate para votação do projeto. A Presidente Neumari lê o 83 

oficio enviado pelo promotor Fuad onde consta o pedido de cópia da ata onde se aprovou a prestação 84 

de contas do município, e que a Comissão de Atenção Básica, realize um levantamento das 85 

necessidades, materiais e funcionais das UBS, dos PSFs, dos Pronto Atendimentos, do Pronto Socorro 86 

Municipal e do Hospital da Criança. O Conselheiro Carlos Coradassi diz que, com respeito a isso, a 87 

comissão elaborou um questionário, que será feito nas UBS, com a ajuda dos demais conselheiros, para 88 



 

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

Fone: 3227 - 1446 

que se possa fazer esses levantamentos. Em seqüência foi feito o relato da Comissão Hospitalar: pelo 89 

fato da coordenadora Luciamari não poder estar presente na reunião quem faz o relato foi a Conselheira 90 

Lenir Monastirsky. Com relação ao oficio enviado pelo ISPON comentado na reunião passada, ela 91 

explica que o Governo Estadual disponibilizou no inicio dez mil reais para atender as pessoas aqui da 92 

região, e como a demanda foi crescendo o Estado aumentou esse recurso, foi dito que, poderia chegar a 93 

cinqüenta mil reais, para atender a população, dos municípios da 3ª Regional de Saúde, e o ISPON 94 

entendeu que seria repassada essa verba todos os meses. Depois do esclarecimento a Presidente 95 

Neumari solicita que o relato seja entregue por escrito para o CMS. O Conselheiro José dos Passos 96 

Neto e integrante da Comissão de Acompanhamento de Recursos de regionalização da Santa Casa, 97 

convênio com o Estado que disponibiliza cem mil reais por mês, explica que a comissão aprovou as 98 

contas da Santa Casa, garantindo o atendimento dos usuários do SUS, dentro do quadro de metas 99 

estipulado. Formulou que a documentação estará à disposição das Comissões no CMS. Relato dos 100 

Conselhos Locais de Saúde: o Conselheiro Paulo Facin fala sobre a viagem que alguns conselheiros 101 

fizeram à Londrina, que serve como um ponto de referencia para fortalecer e consolidar os Conselhos 102 

Locais daqui da região; tiveram novas  idéias que serão repassadas aos demais conselheiros através de 103 

oficinas a serem organizadas. Relato da Comissão Ética e Controle Social: a Conselheira Casturina 104 

Lopes Miranda relata que, em reuniões discutiram a necessidade de capacitação dos Conselheiros das 105 

regionais, para qualificar o controle social. Relato da Comissão Gestão de Trabalho no SUS e Saúde do 106 

Trabalhador: a Conselheira Vanduira Arcoverde, relata que receberam o organograma solicitado, 107 

contendo a relação de cargos e horários dos funcionários, e que na próxima reunião trarão um parecer 108 

sobre o assunto. Relato da Comissão de Orçamentos: o Conselheiro Cleiber Marcio Flores, relata que 109 

foi encaminhado para o Ministério Público, a prestação de contas do Orçamento de 2005, devendo, 110 

portanto ser convocada a Comissão de Orçamentos, para analisar a prestação de contas 111 

referentes a 2006. Logo após, será trazido à plenária para votação e aprovação, o Conselheiro também 112 

solicita ao gestor que encaminhe um oficio ao seu coordenador, com pedido de dispensa do mesmo 113 

para participar das reuniões com os Conselheiros, na comissão de Orçamentos; a Conselheira Silvonete 114 

Soares faz a leitura do parecer apresentado pela comissão de Orçamentos, sobre a aprovação da 115 

prestação de contas da Entidade CEJOCOND, e pede a plenária que se manifeste caso tenham dúvidas. 116 

Não havendo, a prestação de contas foi aprovada. Com o fim dos relatos encerra-se a reunião as 22:00. 117 


