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Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos 20 dias do mês de julho de 1 

dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões do Hospital Regional de Saúde,  na cidade de Ponta 2 

Grossa, realizou-se a  décima reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os 3 

Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o 4 

presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a 5 

todos os presentes, conselheiros e participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da ata: 9ª ata da 6 

reunião ordinária aprovada com as ressalvas Informes da Mesa Diretora: ofícios recebidos: oficio nº 7 

89/2010/DST/AIDS. Ofícios enviados: oficio nº 100, oficio nº101/2010/CMS, oficio nº 103/2010/CMS, 8 

oficio nº 105/2010/CMS, ofício nº 106/2010/CMS, oficio nº107/2010/CMS, oficio nº 109/2010/CMS, oficio 9 

nº 111/2010/CMS, oficio nº 112/2010/CMS, oficio nº 113/2010/CMS, oficio nº 114/2010/CMS, oficio nº 10 

115/2010 O presidente fala da visita para conhecer o hospital Regional. 2. Ordem do Dia: 2.1. A Secretaria 11 

Municipal de Saúde encaminha para o conhecimento e aprovação do Conselho, toda a documentação 12 

necessária para o Credenciamento do Tomógrafo. O presidente fala que a Secretaria Municipal de Saúde 13 

enviou a documentação necessária para o Credenciamento do Tomógrafo no Pronto Socorro para ser 14 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, aprovado por unanimidade por 14 votos a favor. 3. Informe 15 

dos Conselheiros. O Presidente fala da auditoria nº 7803 MS/SGEP/ Departamento Nacional de Auditoria 16 

do SUS documento de auditoria do Ministério da Saúde realizada no mês de março de 2010 no setor de 17 

Ortese e Protese do Município de Ponta Grossa, diz que vai para a Comissão de Gestão do Trabalhador no 18 

SUS e Saúde do Trabalhador, podendo também passar por todas as Comissões. O presidente fala que na 19 

segunda feira na reunião da mesa, foi sugerido que um conselheiro fosse responsável em buscar que essas 20 

Comissões funcionem, seria uma pessoa responsável em cobrar do coordenador das Comissões. O 21 

presidente fala ainda da reunião do Conselho Local da unidade de saúde Aurélio Grott no Jardim 22 

Losangeles que será no dia 26 de julho ás 19h00minhs e convida todos os conselheiros, e que o objetivo é 23 

montar os conselhos locais, diz que tem muitos que podem participar mais não vão aí não tem como o 24 

Conselho funcionar na base das Comissões, Diz que gostaria de chegar ao Conselho e ver pelo menos uma 25 

reunião por mês de cada Comissão e os conselheiros como já participaram de uma Conferência Municipal 26 

de Saúde e se colocaram como voluntario, então vamos ser voluntario pelo menos uma vez para 27 

participar isso eu estou pedindo, porque eu participo mais preciso de mais gente dentro deste Conselho 28 

participando, porque cobrar é a coisa mais fácil do mundo, mais ser participativo, ninguém tem tempo, 29 

mais na hora de cobrar alguma coisa cobram, mais não participam daquilo que estão cobrando também, 30 

diz que essa é uma indignação dele como presidente pede desculpa, mas é a realidade, pede para os 31 

conselheiros cederem uma meia hora por mês para as reuniões das Comissões temáticas. A conselheira 32 

Juliana de Jesus Bueno, fala da capacitação que foi pouco produtiva. Fala que o Conselho Municipal de 33 

Saúde está encontrando dificuldade em formar os Conselhos Locais, fala ainda do fechamento de alguns 34 

PSF, dispensando agentes comunitários. A conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz, fala do atendimento 35 

precário no Centro Municipal da Mulher e que o exame de ultra-som de gestante é de apenas cinco 36 

minutos e o médico que faz o exame não responde as perguntas da paciente (a conselheira presenciou, 37 

pois a mesma é paciente no Centro Municipal da Mulher). O conselheiro Rubens Adão da Silva, fala que no 38 

dia 15 de outubro no Cine Teatro Opera, vamos ter palestrantes locais, palestrantes que vem de São Paulo 39 

do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer e será um evento aberto para o pessoal da Saúde e inclusive 40 

para a população, vai acontecer aqui em Ponta Grossa o 2º encontro de cuidados Paliativos é uma 41 
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promoção do Instituto Sul Paranaense de Oncologia (ISPON), da Santa Casa e contam com o apoio da 42 

Secretaria Municipal de Saúde, vão buscar também o apoio da 3º Regional de Saúde e várias entidades 43 

que estão apoiando nesse evento, fala que no ano passado foi realizado o 1º encontro de cuidados 44 

paliativos isso nasceu de uma exigência do Ministério da Saúde de que todo serviço de Oncologia tenham 45 

este tipo de serviço, criou se uma equipe na Santa Casa, há um ano que se reúnem, elaboramos um 46 

manual que vai ser entregue aos cuidadores as unidades de saúde aos PSF, a idéia é criar uma cultura 47 

digamos assim uma orientação aos familiares, as unidades de saúde para se atender os pacientes que tem 48 

casos de tumores avançados e causam grande sofrimento aos pacientes e as famílias.  O conselheiro José 49 

dos Passos Neto, fala que estão sendo enviados pela Secretaria Municipal de Saúde todo mês o relatório 50 

mensal das atividades. Diz que está lá no Conselho um monte de material desde janeiro até maio, 51 

baseado nesses relatórios dentro da comissão de orçamento não tem o que a gente quer depois quando 52 

chegar no ano que vem e tiver que aprovar mais uma vez do jeito que foi aprovado em 2009. Fala que 53 

quer deixar na ata algumas considerações que já fez no relatório de 2009 entre as coisas que não achou 54 

neste relatório (2010) o Conselho não está sendo informado das transferências voluntarias o Conselho 55 

não recebe informações sobre as licitações realizadas na sua área de atuação, o Conselho não fez 56 

acompanhamento nem por amostragem dos atos de liquidação de despesas assim considerando atestado 57 

da entrega de bens, serviços e obras a serem pagas, o Conselho não acompanhou a realização de 58 

processos de seleção ou concursos para contratação de pessoal, teve concurso foi aprovado saiu 59 

aprovação deve estar sendo chamado em nem momento o Conselho participou de alguma dessas 60 

atividades, não foi convidado, o Conselho não recebeu até agora neste primeiro semestre condições das 61 

dotações liberadas e saldos disponíveis do fundo Municipal de saúde não da pra ver nesses relatórios o 62 

que sobrou de cada um do dinheiro que vem do Ministério da Saúde como a gente conseguiu detectar o 63 

ano passado da assistência farmacêutica que sobrou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) o conselho 64 

não tem informação sobre auditoria que sempre foi pedido a cada trimestre que viessem apresentar o 65 

relatório o não tem pesquisa de satisfação  de diagnostico e necessidade do Conselho e ainda não tem 66 

aquela estrutura que foi pedido com o nome do fundo pra que veio o dinheiro o que entrou o que saiu daí 67 

a apuração conforme a portaria nº 3176/GM/MS, de 24 de dezembro de 2008, continuamos não 68 

participando das reuniões relacionadas ao plano de cargos carreira e salários, quanto aos dados 69 

epidemiológico a gente deve pensar mais pra ver o que está acontecendo. O Conselheiro fala ainda que na 70 

última reunião a secretaria solicitou pauta para apresentar o relatório de orçamento porém ninguém da 71 

secretaria apareceu na reunião  para apresentar o relatório do orçamento, fala dos relatórios dos 4 meses 72 

do centro de especialidade de Odontologia (CEO) que não foram apresentados, dos 4 meses que iriam 73 

mudar de local, faz 6 meses e não informaram o Conselho. A conselheira Rosangela Maria Galvão 74 

Antunes, fala que na unidade Antero de Mello (Pitangui) tiram duas técnicas de enfermagem e 75 

transferiram para o hospital João Vargas de Oliveira (hospital da criança) estão fechando uma área com as 76 

agentes comunitárias é uma equipe bem grande. O presidente encerra a reunião às 21h05minhs.     77 


