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Ata da décima primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde –C.M.S. 1 

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

Rua Comendador Miró – nº427 – Centro, na cidade de Ponta Grossa,realizou-se a décima  primeira reunião do C.M.S. 3 

de Ponta Grossa , estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes: Ana Paula Costa Pádua de Carvalho; 4 

Maria Lucia Tozetto Vettorazzi; Rosemari B. Kovalechyn; Mirian Malherbi Reusing; João Fernando Ferrari; José dos 5 

Passos Neto; Tereza Lopes Miranda; Cristina de Cássia Faria Moura; João Carlos Lemos; Neumari Perpétua da 6 

Cunha; Jurema Terezinha Barbosa; André Luis de Luca; Vera Lúcia dos Santos Pereira; Silmara Aparecida Portela da 7 

Luz; Cândida Isaura Gambassi;  Vera Regina Buss Taborda; Cláudia Maria Hey; Silvonete Aparecida Soares; Carlos 8 

Eduardo Coradassi; Paulo César Facin, Marcos Rogério Silva Mello  e os participantes Ivone de Paula Teixeira e Maria 9 

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

cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Passou em seguida ao .Primeiro item da  Ordem 11 

do Dia: O Presidente do C.M.S. abriu a palavra à Primeira Secretaria., Conselheira Maria Lúcia Tozetto Vettorazzi, para 12 

apresentação dos Informes da Mesa Diretora: Ofícios recebidos e enviados: iniciou a leitura dos ofícios enviados: um 13 

ofício enviado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária solicitando o empréstimo do auditório para realização da 14 

reunião ordinária do dia 16 de outubro de 2007; um ofício enviado a Associação Brasileira de Odontologia solicitando o 15 

empréstimo do grande auditório para realização do Encontro de Conselhos Locais de Saúde a ser realizado no dia 29 16 

de setembro de 2007; um ofício enviado a Coordenadoria Administrativa solicitando a disponibilização de transporte 17 

para deslocamento dos participantes do Encontro de Conselhos Locais oriundos de Itaiacoca; ofício enviado ao 18 

Secretario de Saúde informando da apresentação e aprovação do Termo de Compromisso de Gestão Municipal. 19 

Ofícios recebidos: um ofício recebido da Coordenação de DST/Aids solicitando a indicação de um representante para 20 

participar da oficina de planejamento do PAM/2008, foi indicada a Conselheira Tereza Lopes Miranda ; ofício recebido 21 

do Departamento de Controle e Avaliação entregando cópia do Termo de Compromisso de Gestão com as alterações 22 

solicitadas em reunião extraordinária do dia 06 de setembro de 2007; ofício recebido do Conselho Local de Saúde 23 

Nilton Luiz de Castro com reivindicação protocolada junto a Secretaria Municipal de Saúde; ofício recebido da AACT – 24 

Grupo Solidariedade substituindo a Conselheira suplente Ines Chuy Lopes pela Srª Fernanda de Almeida; ofício 25 

recebido da Terceira Regional de Saúde solicitando indicação de um representante para compor a Comissão de 26 

Acompanhamento dos Hospitais, a Conselheira Rosemari B. Kovalechyn explicou quais as funções desta comissão – 27 

indicado o Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi, ofício recebido da Coordenadoria administrativa informando o nome 28 

da empresa contratada para prestar serviços junto a USA – Nova Rússia.  Em seguida  o Presidente fez uso da palavra 29 

informando que havia sido enviado um ofício ao gestor solicitando a indicação de dois nomes de servidores para 30 

possível substituição do Sr. Alceu José Batistel transferido para a farmácia Popular. Informou ainda que na segunda-31 

feira dia 17/09/07, a mesa diretora reuniu-se para entrevistar os dois funcionários indicados e que foi selecionada a Srª 32 

Ivone de Paula Teixeira, presente na reunião, para apreciação da Plenária. A Conselheira Neumari Perpétua da Cunha 33 

perguntou se a funcionária já está disponível para o Conselho e qual a carga horária de trabalho da mesma. O 34 

Presidente informou quem a carga horária da servidora é de oito horas diárias e a Conselheira Ana Paula Costa Pádua 35 

de Carvalho informou que a servidora já está a disposição do Conselho. A Conselheira Ana Paula Costa Pádua de 36 

Carvalho fez uso da palavra ainda para esclarecer a situação referente a reivindicação enviada pelo Conselho Local de 37 

Saúde Nilton Luiz de Castro,esclareceu que existem duas equipes atendendo na unidade e que se o paciente da área 38 

de cobertura da terceira equipe necessitar de atendimento este é realizado, explicou ainda que foi realizado um 39 

concurso para contratação de médico da saúde da família e que a médica que passou em primeiro lugar apresentou-se 40 

mas ainda não assumiu o cargo, fato este que está impedindo a continuidade do chamamento dos classificados no 41 

concurso. A Conselheira Vera Regina Buss Taborda perguntou se não existe um prazo para que esta médica assuma o 42 

cargo, A Conselheira Ana Paula informou que o departamento Jurídico está analisando a situação com bastante 43 

cautela e que em seguida serão tomadas as medidas cabíveis. A Conselheira Maria Lúcia Tozetto Vetorazzi faz a 44 

leitura de um ofício enviado pela Coordenadoria Administrativa em resposta a solicitação da Comissão de Orçamento. 45 

Em seguida passou para  o Segundo Item da Ordem do Dia: Apresentação da Prestação de Contas da 7ª 46 

Conferência Municipal de Saúde: a estagiária Flávia Fernanda Rodrigues procedeu a apresentação dos gastos com a 47 

7ª Conferência Municipal de Saúde. Terceiro item da Ordem do Dia : Aprovação da Resolução 0001/2007.O 48 

Presidente abriu espaço para manifestações dos Conselheiros relacionadas a alterações no relatório Final da 7ª 49 
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Conferência Municipal de Saúde . O Conselheiro Paulo César Facin solicitou correção no item 39 do tema Saúde 50 

Ambiental como qualidade de vida : trocar a palavra agropecuária pela palavra agroecologia que constou no relatório 51 

original; A Conselheira Vera Regina Buss Taborda questionou o significado da palavra permacultura no que foi 52 

esclarecida pelo Conselheiro Paulo César Facin A Conselheira Tereza solicitou melhoria na redação de alguns itens e 53 

supressão de termos repetidos, a Conselheira Ana Paula Costa Pádua Carvalho solicitou a retirada do item 04 na 54 

página dois que falava sobre a ouvidoria e já havia sido retirado na Conferência. A Conselheira Neumari solicitou que 55 

seja incluída no relatório a composição do atual Conselho, nome do Secretário de Saúde, integrantes da Comissão 56 

Organizadora da Conferência. Sugestão aprovada pela Plenária  por 13 votos. A Conselheira Irmã Silvonete Aparecida 57 

Soares questionou o prazo para aprovação dão Relatório, disse ainda que no dia da Conferência houve bastante 58 

dificuldade nas anotações das alterações sugeridas para as propostas e que foi ela quem ficou responsável pelas 59 

anotações, como ela não pode ler o relatório porque não esteve presente na reunião extraordinária solicitou que 60 

pudesse verificar o texto com os originais. A conselheira Maria Lúcia Tozetto Vetorazzi lembrou a todos que a partir do 61 

momento em que a resolução fosse aprovada todos se tornariam co-responsáveis pelo texto contido nele.  A 62 

Conselheira Vera Regina Buss Taborda perguntou se no item que fala sobre as escolas da rede de ensino não foi 63 

definido se estas escolas seriam do âmbito Estadual ou Municipal. Verificou-se o texto original e constatou-se que não 64 

havia sido definido. O Presidente do C.M.S sugeriu que a Conselheira Irmã Silvonete Aparecida Soares possa verificar 65 

o texto digitado com os originais e que seja apresentado a mesa diretora e a aprovação seja feita “ ad referendum”. 66 

Abriu-se espaço para votação sendo aprovada a sugestão por unanimidade de votos. A Conselheira Vera Regina Buss 67 

Taborda sugeriu ainda quer se algum Conselheiro tivesse alguma alteração a ser realizada que entrasse em contato 68 

com a Conselheira irmã Silvonete Aparecida Soares. Retomando o Presidente do C.M.S, passou para o Relato das 69 

Comissões Temáticas:  Comissão de Acompanhamento da Atenção Básica: O Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 70 

informou que houve reunião na segunda feira dia 17/09/2007 mas que não houve presença dos integrantes, informou 71 

ainda que havia sugestão para mudança de dia e horário para realização da reunião. Relatou que quem está na 72 

coordenação interinamente era o Conselheiro José dos Passos Neto e sugeriu que o mesmo dirigisse a próxima 73 

reunião, pois havia material a ser analisado. Comissão de Acompanhamento do sistema Hospitalar e Especialidades: a 74 

Conselheira Vera Regina Buss Taborda informou que não houve reunião da Comissão e que a mesma não recebeu o 75 

Projeto de Implantação dos Novos PSF’s. A Conselheira Tereza Lopes Miranda disse que os projetos deveriam ser 76 

entregues primeiro para a mesa diretora e depois repassado as comissões , foi informada então que este processo foi 77 

seguido  Comissão de Conselhos Locais de Saúde/Ética e Controle Social: O Conselheiro Paulo César Facin, 78 

coordenador da Comissão, informou que houve uma reunião da comissão e decidiu-se por fazer um encontro de 79 

conselhos locais no dia 29 de setembro para discussão do regimento interno dos Conselhos Locais, relatou ainda que 80 

no dia 15 de setembro participou de uma reunião no Conselho Local de Saúde Nilton Luiz de cAstro onde já houve uma 81 

discussão em cima do regimento interno e problemas enfrentados pelo Conselho Local. Comissão de Gestão do 82 

Trabalho no SIUS e Saúde do Trabalhador: A Conselheira jurema Terezinha Barbosa procedeu a leitura do parecer 83 

emitido pela comissão relacionado a implantação dos novos PSF’s. O parecer emitido foi favorável ao projeto desde 84 

que o gestor esclareça alguns itens solicitados e que não constam no projeto.A Conselheira Ana Paula Costa Pádua de 85 

Carvalho perguntou se poderia responder e O Presidente informou que o documento seria enviado a Coordenadoria de 86 

Atenção Básica para resposta posterior. Informou ainda que o parecer e a resposta seriam encaminhados as demais 87 

comissões para que não hajam solicitações repetidas. Comissão de Orçamento: sem manifestações.O Presidente do 88 

C.M.S falou que é do conhecimento de todos que os CAS estão em fase final de estruturação e que estão sendo 89 

veiculadas na mídia informações relacionadas a novas parcerias, ressaltou ainda que o Conselho Municipal de Saúde 90 

não recebeu nada relacionado ao modelo de gestão dos CAS. Solicitou que o gestor que não chegue no afogadilho  91 

para o Conselho aprovar , pois é difícil trabalhar sobre pressão. Relato do Gestor Municipal/Estadual : O Presidente 92 

do C.M.S justificou a ausência da Srª Rosilene Gomes e passou para os Informes dos Conselheiros O Conselheiro 93 

Paulo César Facin, cobrou do Conselho a análise da agenda, plano e do relatório de gestão . O Presidente sugeriu que 94 

esta documentação fosse estudada até a próxima Plenária, sugestão aprovada . Lembrou ainda que na Plenária em 95 

que foram aprovadas as USA’s ficou definida também a formação de uma Comissão de Fiscalização dos Serviços 96 

Terceirizados, abrindo espaço em seguida para manifestações dos Conselheiros interessados em fazer parte da 97 

comissão. A conselheira Neumari Perpetua da Cunha ressaltou que aqueles que foram favoráveis ao modelo de gestão 98 
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das USA’s têm uma responsabilidade maior e obrigação de estarem fiscalizando a execução dos serviços; falou ainda 99 

que muitos Conselheiros representam o Conselho em eventos e cursos e não dão retorno destas atividades aos 100 

demais Conselheiros, sugeriu que nas próximas reuniões haja um espaço na Ordem do Dia para estes relatos. 101 

Perguntou a mesa diretora se todos os eventos que disponibilizam vagas para participação do Conselho têm sido 102 

informados, a Conselheira Maria Lúcia Tozetto Vetorazzi perguntou se ela estava falando de um evento em que a 103 

Conselheira Irmã Silvonete participou, pediu desculpas por terem feito a indicação sem consultar os demais 104 

Conselheiros e informou que não havia tempo hábil para levar a conhecimento da Plenária e por isso ela e a Ines 105 

indicaram a Irmã Silvonete, pois esta está envolvida de forma mais intensa com as questões relacionadas às casas de 106 

apoio. A Conselheira neumari Perpetua da Cunha sugeriu que o Conselho fosse informado destes eventos para abrir 107 

oportunidade para outros Conselheiros participarem. A Conselheira Irmã Silvonete Aparecida Soares sugeriu que 108 

fossem feitos relatórios dos eventos em que os Conselheiros participassem para apresentação em Plenária. O 109 

Conselheiro Marcos Rogério Silva Mello disse que existe interesse por parte dele como integrante do Fórum ONG/Aids 110 

em participar destes eventos. A conselheira Jurema Terezinha Barbosa disse que é importante socializar a realização 111 

de eventos que disponibilizam vagas para participação do Conselho. O Presidente do C.M.S. falou que muitas vezes as 112 

comunicações chegam em cima da hora e não há tempo hábil para que se leve a Plenária. Informou que a mesa 113 

diretora tem recebido as comunicações e decidido o representante de acordo com o perfil dos Conselheiros. Houve 114 

sugestão de que os Conselheiros sejam comunicados através de e-mail sobre a realização dos eventos e que seja 115 

estipulado um prazo para resposta A conselheira neumari sugeriu que os Conselheiros sejam informados também por 116 

telefone. A conselheira Maria Lucia perguntou como seria feita a escolha do representante se houvesse interesse por 117 

parte de vários Conselheiros. Sugeriu-se que os interessados se reúnam no Conselho para decidir.   A comissão de 118 

fiscalização dos serviços terceirizados ficou composta pelos seguintes Conselheiros: Vera Regina Buss Taborda, João 119 

Carlos Lemos, Ana Paula Costa Pádua de Carvalho e Marcos Rogério silva Mello . O Conselheiro Marcos Rogério Silva 120 

Mello informou que participou de uma reunião do Conselho Estadual e que estes estão pedindo a participação de todos 121 

na 8ª Conferência Estadual.  Houve ainda uma discussão com relação a participação deste Conselheiro como 122 

representante do segmento usuários na 8ª Conferência Estadual. O Conselheiro José dos Passos Neto informou da 123 

participação em um evento alusivo ao dia do Inspetor Sanitário e sugeriu que o gestor traga ao conhecimento do 124 

Conselho as atividades desenvolvidas pelos inspetores sanitários e também pela vigilância sanitária, falou ainda sobre 125 

a falta do relato sobre as  atividades e resultados dos trabalhos desenvolvidos nos PSF’s e sobre a vinculação da 126 

ouvidoria ao Conselho Municipal de Saúde. Houve também questionamento sobre o curso de capacitação para 127 

Conselheiros o que foi esclarecido pela Conselheira Tereza Lopes Miranda. O conselheiro José dos Passos Neto falou 128 

ainda sobre o caso relacionado ao recebimento de medicamentos por parte da Vereadora Aline diretamente do estado, 129 

para fins de assistencialismo.Sem mais manifestações o Presidente deu por encerrada a reunião às 20h45min. 130 


