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Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde –C.M.S. 1 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e sete, às dezenove horas, no Auditório da Unimed-PG, situado 2 

na Rua Comendador Miró – nº427 – Centro, na cidade de Ponta Grossa,realizou-se a oitava  reunião ordinária do 3 

C.M.S. de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes: Ana Paula Costa Pádua de 4 

Carvalho; Maria Lucia Tozetto Vettorazzi; Giana Carla Pinheiro Machado; Luiz Jacinto Siqueira; João Fernando 5 

Ferrari; José dos Passos Neto; Cristina de Cássia Faria Moura; Neumari Perpétua da Cunha; Jurema Terezinha 6 

Barbosa; André Luis de Luca; Idison Souza Pinto; Silmara Aparecida Portela da Luz; Cândida Isaura Gambassi; 7 

Vera Regina Buss Taborda; Silvonete Aparecida Soares; Andréia Cristina Belinowski; Carlos Eduardo Coradassi; 8 

Marcos Rogério Silva Mello, Valmir de Santi  e os participantes Rosilene Gomes, Regina Rosa Pedroso Rosa e 9 

Maria Delinski.Verificada a presença de quorum o Presidente Carlos Eduardo Coradassi procedeu à abertura dos 10 

trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. A seguir informou que os crachás 11 

e lista de presença encontravam-se a disposição na entrada do recinto, passou em seguida ao item número um 12 

da pauta Aprovação de Ata :07ª R.O, de junho de 2007  :O Presidente do C.M.S. consultou a Plenária se havia 13 

destaques à ata que havia sido enviada aos conselheiros.A Conselheira Vera Regina Buss Taborda questionou o 14 

texto das linhas 242 que falou sobre a participação de representantes nas pré conferências pedindo que a 15 

redação especifique que o representante poderia participar de qualquer uma das pré-conferências de seu 16 

segmento. Perguntou ainda sobre o texto das linhas 123 que falava sobre a desobrigação de manter um estoque  17 

de pacientes das UTI’s e foi orientada a esclarecer tal dúvida com o Conselheiro Valmir de Santi, pois o mesmo 18 

sabe como deve funcionar tal procedimento.Primeiro item da  Ordem do Dia: abriu a palavra à Primeira 19 

Secretaria do C.M.S., Conselheira Maria Lúcia Tozetto Vettorazzi, para apresentação dos Informes da Mesa 20 

Diretora: Ofícios recebidos e enviados: iniciou a leitura dos ofícios enviados: um ofício enviado a Coordenadoria 21 

Administrativa apresentando a prestação de contas do Conselheiro Idison Souza Pinto; ofício enviado ao 22 

Secretaria Municipal de Saúde solicitando o envio de um documento com sua assinatura para a gráfica Lagoa 23 

Dourada a fim de fazer assinatura eletrônica para os certificados da 7ª Conferência Municipal de Saúde; ofício 24 

enviado a Coordenadoria administrativa da Secretaria de Saúde solicitando disponibilização de transporte para 25 

que os moradores das áreas rurais poderem participar da Conferência; ofício enviado a Associação beneficente 26 

dos Campos Gerais – Madre Paulina encaminhando documentos solicitados; ofício enviado ao Conselho 27 

Regional de Medicina Veterinária solicitando esclarecimentos relacionados ao responsável pelo serviço de 28 

apreensão de animais enquanto o médico responsável goza férias; ofício enviado a ªB.º solicitando o empréstimo 29 

do mini – auditório; ofício enviado ao PREPS informando os nomes dos Conselheiros que serão representantes 30 

deste Conselho junto ao mesmo; ofício enviado a Associação Pontagrossense dos Portadores de Deformidades 31 

Faciais informando as datas de realização das pré-conferências e da Conferência Municipal de Saúde; ofício 32 

enviado ao Conselheiro Moacir Aparecido dos Santos solicitando que este participasse como palestrante na pré-33 

conferência do segmento de Prestadores de Serviços; ofício enviado ao Conselheiro Edson Alves solicitando que 34 

este participasse como palestrante representando o segmento do Gestor na pré-conferência; ofício enviado a 35 

Coordenadoria Administrativa solicitando que a servidora Rosiane Carvalho Gomes Daniel fosse destinada a este 36 

conselho em substituição ao servidor Alceu José Batistel; ofício enviado a diretoria de vigilância sanitária 37 

solicitando informações devido a reclamações relacionadas a feira do produtor; carta de aprovação do projeto 38 

básico para implantação das unidades de tratamento intensivo do Hospital Amadeu Puppi e carta de aprovação 39 

do projeto para implantação das Unidades de Saúde de apoio enviadas a Secretaria Municipal de Saúde; ofício 40 

enviado a Secretaria de Agricultura solicitando informações devido a reclamações relacionadas a feira do 41 

produtor; ofício enviado ao Conselheiro José dos Passos Neto solicitando que este participasse como palestrante 42 

representando o segmento de trabalhadores de saúde na pré conferência. Ofícios recebidos: ofício recebido do 43 

Hospital Santa Casa convidando para evento alusivo aos 100 anos de sua fundação; ofício recebido do DECOM 44 
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justificando ausência do responsável pelo relato do gestor na fala sobre credenciamento; ofício recebido da AACT 45 

– Grupo solidariedade solicitando realização de um Seminário sobre o Pacto da Saúde e um seminário sobre 46 

Avaliação e Monitoramento; ofício recebido do Sindicato dos Hospitais substituindo a Conselheira suplente Talita 47 

Fruhauf pela srª Milene Ferreira Machado; ofício recebido da Associação dos Ferroviários Aposentador – ASFER 48 

solicitando a inclusão da mesma para representação de delegados na 7ª Conferência Municipal de Saúde; ofício 49 

recebido da Fundação Proamor justificando a ausência das Conselheiras representantes na reunião ordinária do 50 

dia 17 de julho; ofício recebido do NUCRESS substituindo a Conselheira suplente Vanduira Arcoverde da Silva 51 

Gobbo pela Srª Tereza Lopes Miranda; ofício recebido da Universidade estadual de Ponta Grossa indicando 52 

representantes para participação na pré-conferência municipal de saúde; ofício enviado pela terceira regional de 53 

saúde convidando para a primeira reunião da Comissão regional de Controle de Infecção em Serviços de Saúde; 54 

ofício recebido da terceira regional de saúde solicitando a devolução do processo n.º9112992-2, leitura ainda dos 55 

telegramas recebidos do Ministério da Saúde informando o depósito do programa Fundo a Fundo. O Presidente 56 

do C.M.S. passou em seguida para o Segundo Item da Ordem do Dia: Apresentação do Orçamento 2008. A Srª 57 

Rosilene Gomes procedeu a apresentação do orçamento 2008 entregando também para a Mesa uma cópia 58 

impressa para posterior apreciação. Durante a apresentação surgiram questionamentos relacionados ao 59 

Consórcio de Saúde sendo sugerido que se faça uma aula para os Cionselheiros explicando o que é e como 60 

funciona o Consórcio de Saúde. Retomando, o Presidente do C.M.S., deu continuidade à pauta com o  Relato 61 

das Comissões: Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde: A Conselheira Neumari Perpétua 62 

da Cunha relatou que os preparativos para a realização da Conferência já se encontravam em fase final, estando 63 

pendente somente a questão das pastas, as quais deveriam chegar a cidade na quinta –feira dia 19 de julho, a 64 

Conselheira falou ainda da questão do regimento o qual foi aprovado pela plenária e será votado pelos delegados 65 

da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Solicitou ainda a colaboração de todos os Conselheiros, titulares e 66 

suplentes para a divulgação da Conferência bem como para a execução dos trabalhos no dia de realização da 67 

Conferência. Informou as atribuições de alguns membros da Comissão no dia da Conferência, sendo: 68 

Conselheiro César José Campagnoli responsável pela relatoria; Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi, César 69 

José Campagnoli  e Edson Alves responsáveis pela Plenária; Conselheiro Cleiber Márcio Flores Mediador da 70 

Mesa de Debates. Em seguida relatou quem seriam os otimizadores dos grupos de trabalho assim como o tema 71 

definido para cada grupo. Acompanhamento da Atenção Básica: O Conselheiro José dos Passos Neto falou 72 

sobre um ofício enviado a Vigilância Sanitária Municipal com data limite para resposta até o dia 13 de julho e que 73 

o mesmo até a presente data não foi respondido devendo ser então encaminhado a promotoria pública ; falou 74 

também de um ofício enviado a Secretaria de Agricultura  pedindo explicações relacionadas a irregularidades na 75 

feira do produtor e Serviço de Inspeção Municipal o qual também não foi respondido. Outra questão levantada 76 

pelo Conselheiro José dos Passos Neto foi sobre a ouvidoria do município a qual de acordo com o decreto 77 

n.º5711 deve estar diretamente vinculada ao Conselho Municipal de Saúde. Acompanhamento do Sistema 78 

Hospitalar e Especialidades: A Conselheira Vera Regina Buss Taborda procedeu a leitura da ata da reunião da 79 

comissão realizada no dia 16 de julho de 2007..Comissão de Orçamento: não houve relato. Comissão de Gestão 80 

do Trabalho no SUS e Saúde do Trabalhador: não houve relato; Ética e Controle Social: não houve relato; 81 

Conselhos Locais: não houve relato. Relato do Gestor Municipal/Estadual: devido a ausência do responsável 82 

pela fala não houve relato. Informes dos Conselheiros:sem manifestações. Sem mais questões o Presidente 83 

deu por encerrada a reunião as 21h00min.  84 


