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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às dezenove horas, na Sala de 2 

Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde 3 

de Taunay, nº950 – Ronda, na cidade de Ponta Grossa,  realizou-se a primeira reunião 4 

ordinária do C.M.S. de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e 5 

Suplentes: Antonio Olívio Rodrigues; Isaias Cantóia Luiz; Rosilene Gomes; Silvana Maggi 6 

Schwarz; Dolores de Meira Eloy; Evanilde Ribeiro; Luiz Laertes de Freitas; Sueli de Souza 7 

Meira; Antonio Fogaça de Almeida; Carlos Eduardo Coradassi; Maria Lucia Tozetto 8 

vetorazzi; Cristina de Cássia Faria Moura; José dos Passos Neto; Francisco Nestor Marochi; 9 

Cleiber Marcio Flores; Silvonete Aparecida Soares; Luiz Jacintho Siqueira; Paulo César 10 

Facin; Andresa Liriane Jacobs; Isabele Futerko, Luciana Moro e Reinaldo Silva e os 11 

participantes Ivone de Paula Teixeira, Edite de Andrade; Paola Horochoski e 12 

Clarice.Verificada a presença de quorum o Presidente Carlos Eduardo Coradassi procedeu à 13 

abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. 14 

Agradeceu inicialmente a Terceira Regional de Saúde que deu apoio ao Conselho desde a 15 

mudança de sede no que se refere a estrutura para telefonemas e logística. Passou em 16 

seguida a Aprovação de ata: Ata nº14/2007 R.O, dia 18/12/2007: O Presidente, Carlos 17 

Eduardo Coradassi solicitou a inclusão do nome do Conselheiro José dos Passos Neto, o 18 

qual estava presente na reunião mas não teve seu nome citado na ata; também na linha 94 19 

sugeriu alteração de texto para “a contratação foi aprovada com voto de oito conselheiros”; 20 

também na linha 71 o conselheiro Paulo César Facin e Conselheira Maria Lucia Tozetto 21 

Vetorazzi sugerem colocação de uma virgula para melhor entendimento do texto antes da 22 

sentença “é o gestor”, o conselheiro Paulo César Facin pediu que na linha 67 fosse 23 

acrescentado o seguinte texto após a palavra Conferência: “ O Conselheiro Carlos Eduardo 24 

Coradassi sugeriu que a proposta fosse votada como resolução do C.M.S, a plenária 25 

concordou e abriu-se espaço para votação.O Conselheiro Luiz Jacintho Siqueira colocou 26 

ainda que na linha 47 não constou a questão da elaboração de uma comissão para tratar do 27 

serviço de investigação de óbitos. O Conselheiro José dos Passos Neto manifestou-se 28 

também dizendo que durante a apresentação da Vigilância Sanitária fez algumas colocações 29 

que não constaram da ata.Sendo assim ata não foi aprovada devido às ressalvas..Primeiro 30 

item da  Ordem do Dia: O Presidente do C.M.S. abriu a palavra à Primeira Secretaria, 31 

Conselheira Maria Lucia Tozeto Vetorazzi, para apresentação dos Informes da Mesa 32 

Diretora: Ofícios enviados. Ofício enviado a Coordenadoria Administrativa da Secretaria 33 

Municipal de Saúde solicitando a instalação da Internet e telefone na nova sede do 34 

Conselho Municipal de Saúde; ofício enviado a Coordenadoria Administrativa solicitando a 35 

disponibilização e/ou contratação de um veículo para participação dos delegados da 8ª 36 

Conferência Municipal de Saúde no processo eleitoral do Conselho Estadual de Saúde que 37 

seria realizado no dia 23 de fevereiro de 2008; ofício enviado a UNIMED solicitando o 38 

empréstimo do auditório.  Ofícios recebidos: ofício recebido do Recursos humanos 39 

contendo a resposta ao processo n°0310207/08 – o Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 40 

procedeu a leitura do ofício enviado ao RH solicitando alguns dados relacionados a alguns 41 
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profissionais farmacêuticos; o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi falou ainda sobre um 42 

processo que solicita informações sobre uma indenização paga a uma servidora pública 43 

federal cedida ao município de Ponta Grossa, como o processo retornou sem algumas 44 

informações solicitadas foi remetido novamente a Acessoria Legislativa solicitando os 45 

dados restantes, a senhora Rosilene Gomes, representante da SMS fez alguns 46 

esclarecimentos sobre o assunto, r o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi lembrou que foi 47 

uma questão que não passou e não foi deliberada pelo Conselho Municipal de Saúde. O 48 

Conselheiro José dos Passos Neto falou de casos em que os assuntos não estariam mais 49 

sendo levados ao Conselho para aprovação e passando somente pela Câmera de Vereadores 50 

ou comissão bipartite para aprovação. Ofício resposta da SMS sobre as ressalvas colocadas 51 

quando da aprovação da implantação dos novos PSF’s, outro ofício recebido com a resposta 52 

sobre a mudança de sede do Conselho Municipal de Saúde,ofício recebido de Gerson Luis 53 

Bacovis solicitando o preenchimento de um questionário para auxilia-los em sua 54 

especialização em contabilidade. O Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi falou sobre a 55 

atual localização do conselho junto a gerência de zoonoses e propõe que seja locado um 56 

espaço para o Conselho e que este tenha um local apropriado para realização das reuniões 57 

do Conselho. O Conselheiro Paulo César Facin sugeriu que este espaço ficasse próximo ao 58 

Terminal Central para facilitar o acesso aos conselheiros, o conselheiro Carlos Eduardo 59 

Coradassi sugeriu ainda que se verificasse a questão do acesso a deficientes. A participante 60 

Rosilene Gomes falou da documentação necessária para fazer a locação de um imóvel, 61 

explicou que pode ser contratada qualquer imobiliária desde que a mesma apresente a 62 

documentação necessária. Abriu-se espaço para votação e os conselheiros aprovaram a 63 

sugestão de procurar um imóvel para apresenta-lo na próxima reunião. O conselheiro 64 

Reinaldo Silva perguntou ao Presidente qual o objetivo do Conselho Municipal de Saúde. O 65 

Presidente explicou que são várias as atribuições do Conselho e que no momento oportuno 66 

o conselheiro poderia ser esclarecido sobre o assunto. Segundo item da Ordem do dia: 67 

Instalação do Conselho Municipal de Saúde de 2008/2009: O Presidente do C.M.S 68 

procedeu a chamada das entidades eleitas na 7ª Conferência Municipal de Saúde para 69 

compor o C.M.S e solicitou que ao chamar cada uma das entidades os conselheiros 70 

representantes se apresentassem. Em seguida foi distribuída aos conselheiros uma pasta 71 

contendo o Regimento Interno e a composição do C.M.S. O Presidente do C;M;S informou 72 

em seguida que foi solicitada a mesa que houvesse uma inversão na pauta, ou seja, que o 73 

relato do gestor municipal/estadual fosse apresentado antes do Relato das Comissões 74 

temáticas do C.M.S, e que tal solicitação foi aceita pela mesa Relato do Gestor 75 

Municipal/Estadual: Prestação de Contas do 4° Trimestre da Secretaria Municipal de 76 

Saúde e apresentação dos Dados Epidemiológicos: A Senhora Rosilene Gomes, 77 

representante da Secretaria Municipal de Saúde procedeu a apresentação da Prestação de 78 

Contas. Explicou ainda que alguns valores da parte financeira não estavam exatos devido ao 79 

fato de a prestação de contas ter sido fechada e alguns empenhos terem saído depois. Na 80 

oportunidade esclareceu as dúvidas dos presentes. O Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 81 

informou que de acordo com a Resolução 333 a prestação de contas deve vir não apenas 82 
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com dados quantificados, mas também qualificados. A conselheira Maria Lucia Tozzeto 83 

Vetorazzi procedeu à apresentação dos dados epidemiológicos do município explicitando o 84 

que foi pactuado e o que foi alcançado.Explicou ainda que alguns dados não estavam 85 

fechados porque foram enviados ao DATASUS e este não tabulou e não colocou a 86 

disposição.Esclareceu ainda as dúvidas que surgiram. Devido a demora para apresentação 87 

dos diversos dados constantes do relatório surgiram divergências quanto a forma de 88 

apresentação do relatório. Foi solicitado então que a conselheira Maria Lúcia Tozzeto 89 

Vetorazzi apresentasse as metas que não foram alcançadas justificando-as.  Retomando, o 90 

Presidente do C.M.S, questionou os novos conselheiros se as reuniões do C.M.S poderiam 91 

continuar sendo realizadas na terceira terça feira de cada mês {as 19:00horas, não houve 92 

objeções. O Presidente informou ainda que na próxima reunião seriam estruturadas as 93 

Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Saúde Em seguida passou a palavra para a 94 

Senhora Clarice e a senhora Paola, representante da Terceira Regional de Saúde  e Central 95 

de Marcação de consultas do município, respectivamente, que procederam à apresentação 96 

do Plano de Aplicação do Projeto do Complexo Regulador das centrais de leitos e marcação 97 

de consultas, o qual foi aprovado com o voto de onze conselheiros. Relato das Comissões 98 

Temáticas: Comissão de Acompanhamento da Atenção Básica: não houve reunião. 99 

Comissão de Conselhos Locais de Saúde/Ética e Controle Social:: não houve 100 

reunião.Comissão de Gestão do Trabalho no SUS e Saúde do Trabalhador: não se 101 

reuniu.Comissão de Fiscalização dos Serviços Terceirizados:  não houve reunião.Comissão 102 

de Orçamento: não houve reunião. Informes dos Conselheiros: O Presidente do C.M.S, fez 103 

a leitura do convite recebido para participação na inauguração do CAS Uvaranas e estendeu 104 

o convite a todos os conselheiros, lembrou, porém, que a documentação solicitada pelo 105 

C.M.S não foi apresentada e que está prevista também a inauguração do CAS de Oficinas 106 

para o dia 29/02/08 com o mesmo modelo de gestão, ou seja, terceirização. A conselheira 107 

Tereza Lopes Miranda deseja boa sorte aos novos conselheiros e manifestou sua opinião 108 

com relação ao convite do CAS Uvaranas e sua não aprovação pelo C.M.S., dizendo tratar-109 

se de desrespeito para com o Conselho. O Conselheiro Antonio Fogaça de Almeida 110 

compareceu a inauguração do CAS e fez a leitura de alguns dados obtidos no local, tais 111 

como: nome do gerente, número de funcionários, horário de atendimento, etc. Disse ainda 112 

que verificou toda a instalação e segundo ele funciona muito bem. O Conselheiro José dos 113 

Passos Neto solicitou que seja anexada a ata uma reportagem que saiu no Jornal da Manhã 114 

no dia 17/02/2008 e que traça um perfil bem claro da saúde no município. Sem mais 115 

manifestações o Presidente deu por encerrada a reunião às 22h10min. 116 


