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Ata número 010/2006 reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS), ocorrida aos 1 

dias vinte e quatro de agosto de dois mil e seis, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde 2 

de Ponta Grossa, que inicio às 19:00h. Presentes os Conselheiros titulares e suplentes: Lenir 3 

Monastirsky, Maria Lucia T. Vettorazzi, Giana Carla P. Machado, Luiz Jacintho Siqueira, João 4 

Fernando Ferrari,  Neumari P. da Cunha,  André Luis de Luca, Remei Haura, Luciamari Moro 5 

Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete Apª Soares,  Carlos Eduardo Coradassi, Kellin 6 

Marina Farago,  Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Alceu José Batistel, Jurema Terezinha 7 

Barbosa, Ines C. Lopes, Cristina de Cássia Faria Moura, Leme Yossef Reda, Fernanda Hozouk, Maria 8 

Aparecida Costa Silva, Rubens Sautchuk. Verificado quorum, a Presidente Neumari deu as boas 9 

vindas, lembrando que a presente reunião extraordinária foi solicitada pela mesa, considerando que 10 

assuntos importantes ficaram pendentes na última reunião. Apresentou a pauta: 1)Remanejamento da 11 

verba do PAM (Plano de Ações e Metas) - A representante do programa municipal de DST/AIDS 12 

Ines iniciou, dizendo que o remanejamento dos recursos específicos para a DST/HIV/AIDS já foi 13 

apresentado ao CMS, mas não em detalhes, o que ela faria na presente reunião. Colocou que a área de 14 

atuação do setor é Promoção, Prevenção e Proteção e, em seguida apresentou o quadro do 15 

planejamento do uso dos recursos. A Presidente Neumari questionou se os vales transporte, para serem 16 

disponibilizados à população específica, dependem de aprovação na Câmara, ao que Ines responde 17 

afirmativamente. Acrescenta que o repasse dos recursos para as ONGs (Organizações não 18 

Governamentais) – REVIVER  E RENASCER, são realizados na forma de insumos, não em dinheiro. 19 

Considera que, uma vez que estes recursos não podem ser destinados à contratação de pessoas, para 20 

compor a equipe, pela questão do limite prudencial de contratação do município, pode-se utilizar em 21 

cursos de holística, como por exemplo o “Cuidando do Cuidador” , que objetiva o fortalecimento 22 

psicológico dos profissionais, proporcionando uma melhoria na qualidade do atendimento ao usuário. 23 

Este curso de aperfeiçoamento , previsto para 10 meses de duração, tem custo de R$1,500,00 por aluno, 24 

o qual assinará um termo de compromisso de devolver o dinheiro se não o concluir. A conselheira 25 

Luciamari informou que existem ONGs que utilizam este recurso do PAM para pagamento de 26 

profissionais, através de licitações, mas que, mesmo assim, ultrapassaria o limite prudencial do 27 

município. Enfatiza que a falta de pessoas é o maior problema, mas que, para não devolver o recurso ao 28 

Ministério da Saúde, a Comissão de Assistência Hospitalar e de Especialidades aceita a proposta do 29 

remanejamento, considerando como boa a proposta. A Presidente Neumari coloca a proposta em 30 

votação – Aprovada por consenso (14 conselheiros presentes). 2) Comissão de Atenção Básica: O 31 

conselheiro Carlos Coradassi apresenta o parecer da comissão, sobre o Plano  Municipal de Assistência 32 

Farmacêutica, dizendo que a elaboração foi bastante criteriosa, que foi levado em conta o perfil 33 

epidemiológico do município, mas que a comissão fez algumas sugestões e que a equipe chefiada pela 34 

farmacêutica Fernanda Hazouk estará verificando. Ela continua, lembrando aos conselheiros que  a 35 

Secretaria de Estado da Saúde solicitou ao município que elaborasse o referido Plano, apresenta-o à 36 

Plenária, lendo as principais metas, que se estenderão até 2008. A Presidente coloca em votação-37 

Aprovado o Plano Municipal. de Assistência Farmacêutica, com as ressalvas da Comissão de Atenção 38 

Básica, por consenso (15 conselheiros presentes, neste momento). 3) Plano de Aplicação dos 39 

Recursos para a Rosa Mística: A conselheira Silvonete inicia, dizendo que existem recursos do 40 

Ministério da Saúde, específico para serem repassados às Casas de Apoio, mediante a apresentação do 41 

Plano de Aplicação. A Rosa Mística já o fez, em 2005, mas os repasses não foram feitos na íntegra. 42 

Nesta reunião, ela apresenta o Plano de Aplicação para 2006, informando que somente quatro parcelas, 43 

das doze anuais, foram repassadas pelo município, alegando dificuldades burocráticas. Após a leitura 44 
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do Plano, a participante Ines, lembra que este é um incentivo e que a Casa tem autonomia para destiná-45 

lo para  onde seja melhor aproveitado.A Presidente coloca em votação- Aprovado o Plano de Aplicação 46 

da Casa de Apoio Rosa Mística por consenso (15 conselheiros). 4) Escolha dos delegados para a 3ª 47 

Plenária dos CMS do Paraná, que ocorrerá em 25 e 26 de outubro de 2006, em Curitiba. A definição 48 

dos nomes, de forma paritária, ficou assim: Representantes dos Usuário – conselheiro Remei Haura 49 

(UAMPG) e conselheiro Carlos Coradassi (GRUPO FAUNA), como titulares e conselheiro Cleiber 50 

como suplente; representantes dos Trabalhadores – conselheira  Cristina (ENFERMAGEM) como 51 

titular e conselheira Neumari (NUCRESS) como suplente; representando os Gestores/Prestadores: 52 

conselheira Maria Lúcia ou  conselheiro Edson, a definir posteriormente. 5)Informes: O conselheiro 53 

Carlos Coradassi apresenta o resultado dos questionários aplicados em  16 UBS (38%), a pedido do 54 

Ministério Público. O trabalho foi realizado pela Comissão de Atenção Básica, no período de julho e 55 

agosto. A conselheira Lenir sugeriu que o CMS enviasse o resultado deste trabalho ao gestor 56 

municipal. Lembrou, mais uma vez, da solicitação dos horários das equipes nos  locais de atendimento 57 

ao usuário SUS. O conselheiro Remei, informou que a UBS do Parque de Vila Velha  está sem médico 58 

há 1 ano e meio, embora exista estrutura física  adequada. A conselheira Silvonete, diz que também tem 59 

dificuldades para conseguir atendimento nas UBS. A conselheira Luciamari, informa que a 60 

Comissão de Assistência Hospitalar e Especialidades recebeu a comunicação da conselheira Lenir 61 

de que foi convidada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal para esclarecer sobre o 62 

estudo realizado pela Fundação Zerbini. Lembrou aos conselheiros que  a realização de amplo 63 

estudo com metodologia própria, foi uma condição da Fundação para  decidir aceitar o contrato 64 

de gestão do Hospital Regional. Lenir declarou  aos vereadores que não havia  recebido o 65 

resultado do estudo, e que, para  o CMS, o gestor não tinha encaminhado a prestação de contas 66 

da Fundação, dos recursos destinados a este estudo. A Mesa Diretora incumbiu-se de solicitar ao 67 

gestor municipal. O participante Batistel convida os conselheiros para participarem da 68 

elaboração do regimento interno, juntamente com a Comissão dos Conselhos Locais, dia 25 69 

próximo, às 8:00h na sede do CMS. Nada mais havendo, a Presidente Neumari agradece a presença 70 

de todos e encerra a reunião às 21:15.  71 
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