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Ata nº 002/2005. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 22 de fevereiro de 1 

2005 às 19:00 horas. Local: Sala de reuniões da 3ª Regional de Saúde. Presentes: Lenir 2 

Monastirsky, Dante Luiz Gubert, Scheila Tramontim Mainardes, Cláudio Marmentini, Estela 3 

Mari Galvan Cuchi, José dos Passos Neto, Neumari P. Cunha, César José Campagnoli, Jurandir 4 

Kravutschke, Paulo Saincler Heusi, Idison Souza Pinto, Antonio Luiz do Rego, Aroldo Portela, 5 

Luciamari Moro Conforto dos Santos, Cláudia Maria Hey da Silva. Suplentes e Participantes: 6 

Patrícia Aparecida Divaldin, Luiz Jacintho Silveira, Cássia Yoshie Shishido, Bernardete 7 

Franzener, Alceu José Batistel, Ulisses Kosiedovski, Terezinha Paulo Guzetti, Úrsula 8 

Kemmelmeier, Janete Rita de Campos. Pauta - Aprovação da Ata 001/2005; Comissões: Saúde 9 

Mental; Orçamento; DST/Aids; Acompanhamento do Sistema; Controle Social, Conselho Local. 10 

Ordem do Dia: Eleição da Mesa Diretora, Aprovação do calendário de reuniões; Assuntos 11 

Diversos: Informes dos conselheiros. Verificada a presença de quorum, foi dado inicio a reunião. 12 

A ata foi colocada para discussão. Batistel à linha 73, questiona se o Conselho aprovou a 13 

contratação de funcionários pela OSCIP. Cássia diz que o gestor poderia apresentar esses 14 

contratos. Neumari questiona os contratos e se não há possibilidade de concurso. Sugeriu uma 15 

reunião extraordinária com o gestor e se o Conselho quiser pode estar presente também um 16 

representante do Sindicato. Cássia diz que é importante saber os critérios para contratação e 17 

sobre o número de contratados. Neumari diz que é necessário passar pelo Conselho e daí é 18 

aprovado ou não. Dante diz que foram comunicados o término de vários contratos irregulares, e 19 

que sobrou para o novo gestor continuar o trabalho. Solicitou agilidade para aprovar esse tipo de 20 

contratação, que nesse momento é emergencial. Campagnoli sugeriu organizar uma comissão 21 

para alguns assuntos urgentes, para ter agilidade. Scheila questiona até que ponto cabe ao 22 

Conselho analisar a contratação ou não da OSCIP, é pertinente a Comissão avaliar primeiro e 23 

depois passar para a plenária. Com relação à ata foi retirada a frase da linha 73 “A plenária 24 

aprovou a contratação através de OSCIP.”; na linha 77 corrigir o termo Instituto de Saúde, para 25 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Com estas correções a ata foi aprovada. Comissão de 26 

Orçamento – O Presidente Paulo leu ofício onde o setor de contabilidade do Instituto de Saúde 27 

informa que por problemas de sistema não foi possível concluir a Prestação de Contas do último 28 

trimestre de 2004. Cláudio diz que é necessário cobrar os documentos e orçamentos para que 29 

exista um fluxo de informações. Comissão de Acompanhamento do Sistema – Campagnoli fala 30 

sobre estar mais próximo do gestor e rever as comissões. Cláudio diz que no Conselho Estadual 31 

todos os conselheiros devem participar de uma comissão. Conselho Local – Batistel leu sobre a 32 

função do Conselho de Saúde e dos Conselheiros e sua legitimação. O Presidente Paulo 33 

informou que foi enviado a todas as entidades ofício solicitando indicação ou confirmação dos 34 

seus conselheiros. Ordem do Dia. Eleição da Mesa Diretora – foi feita a eleição da nova mesa, 35 

ficando com a seguinte formação: Presidente – Cláudio Marmentini, Vice-Presidente: Paulo 36 

Saincler Heusi, 1º Secretário – Antonio Luiz do Rego e 2º Secretário – Neumari P. Cunha. O 37 

Presidente Paulo diz que é necessário que a nova mesa seja empossada pelo gestor. Campagnoli 38 

sugeriu fazer uma extraordinária para empossar e discutir a questão da OSCIP. Os Conselheiros 39 

da Comissão irão avaliar as questões que envolvem as contratações e irão dar seu parecer na 40 

próxima reunião. Ficou decidido então pela reunião extraordinária para posse da nova Mesa 41 

Diretora e parecer da Comissão de Acompanhamento do Sistema, no dia oito de março. Próximo 42 

ponto da pauta, aprovação do calendário de reuniões. Cláudio fala que no Conselho Estadual as 43 

reuniões são na última semana do mês, sugeriu então que a reunião do Conselho Municipal seja 44 

na terça semana do mês, mantendo a reunião na terça-feira. A nova data foi aprovada. Informes 45 

dos Conselheiros. Paulo lê ofício enviado pelo Secretário de Estado da Saúde, convidando para o 46 

Seminário de Implantação da Portaria da Atenção à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a 47 
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Lei”, que será realizada no dia 25 de fevereiro no auditório do SENAC em Curitiba. Dando 48 

continuidade da reunião, lê ofício enviado pelo Conselho Estadual de Saúde, onde convida para 49 

participar da 1ª Plenária Extraordinária de Conselhos de Saúde do Paraná. Ficou para escolher os 50 

delegados para participar desta plenária na próxima reunião, pois a data para envio dos dados é 51 

até 21 de março. Foi lido ofício encaminhado pelo conselheiro Idison onde relata demora no 52 

atendimento na Farmácia do Terminal, acarretando enormes filas. O presente ofício será 53 

encaminhado ao Instituto de Saúde. Cláudio fala sobre a preocupação por este ano ter 54 

Conferência Municipal de Saúde e da prévia organização do mesmo. Sugeriu estar na próxima 55 

pauta a organização de uma comissão para a conferência. Batistel relatou sobre a participação 56 

nas Plenárias e Conferências e da importância do mesmo. Nada mais havendo a tratar o 57 

Presidente encerra a reunião. Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2005. 58 


