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Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 1 

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

Reuniões da Terceira Regional de Saúde de Ponta Grossa, situada na Rua Paula Xavier nº 743, 3 

na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima reunião ordinária do C.M.S. de Ponta Grossa, 4 

estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. 5 

Verificada a presença de quorum o Presidente Cleiber Marcio Flores procedeu à abertura dos 6 

trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Partindo para o 7 

primeiro item da pauta: Aprovação da Ata da Reunião anterior; ficou deliberado que entrará 8 

em votação na próxima Reunião a se realizar no dia 18/11, pois contém varias alterações. Item 9 

2.1 Informes da mesa diretora; a conselheira Vera começou a leitura dos ofícios enviados: 10 

oficio n° 59/2008, pedindo que a ouvidoria encaminhe mensalmente os relatórios aprovados; 11 

oficio n° 60/2008, resposta ao oficio circ. 07/2008; oficio n° 61/2008 informando que a 12 

conselheira Luciana Moro irá compor a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 13 

Humanos; oficio n° 62/2008, solicitação de carro para os conselheiros que irão participar da IV 14 

Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Estado do Paraná, a se realizar em Curitiba; oficio 15 

n° 63/2008, informando sobre a XV Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, onde será 16 

necessário passagens, hospedagem e alimentação; oficio n° 64 e 65/2008, informando 17 

respectivamente o cumprimento integral a freqüência referente ao mês de setembro da 18 

servidora Ivone e estagiaria Jaqueline; oficio n° 66/2008 solicitação de uma zeladora de 15 em 19 

15 dias no C.M.S.; oficio n° 67/2008 pedido de ligação da internet; oficio n° 68/2008 referente 20 

ao envio de documentos contendo explicações relativas aos resultados comparando-os com as 21 

metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e SISPACTO; oficio n° 69/2008, solicitação 22 

de aquisição de um gravador e fitas cassetes. O conselheiro Isaias lê os ofícios recebidos: oficio 23 

recebido por Cleiber anunciando seu retorno no dia 06/10/2008; oficio 123/08 convidando um 24 

representante do conselho para participar da oficina do PAM 2009; oficio circ. 390/SCRCA 25 

convoca representantes para a reunião de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no 26 

contrato da SESA com os hospitais João Vargas de Oliveira e Dr. Amadeu Puppi; oficio circ. 27 

07/2008 pedido de resposta para algumas questões para fins de atualização cadastral junto a 3ª 28 

Regional de Saúde e Conselho Estadual de Saúde; oficio 198/08 – SE/CES/PR realização da IV 29 

Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Estado do PR, pedindo o envio de 4 30 

representantes; oficio 195/08 – SE/CES/PR realização da XV Plenária Nacional de Conselhos 31 

de Saúde. Item 2.2 IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde (08/11/2008); o presidente 32 

Cleiber sugere que sejam escolhidos ou sorteados os representantes que irão participar dessa 33 

Plenária em Curitiba. Diz também que nessa Plenária serão escolhidos os representantes que 34 
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irão para a XV Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, do dia 26 a 28/11/2008 (item 2.3). 35 

Isaias dá uma breve explicação do porque a escolha ser feita nessa reunião (21/11), para que 36 

não fosse necessário fazer uma Reunião Extraordinária, foi conseguindo que se prorrogasse 37 

para o dia 22/11 o envio dos representantes deste conselho. Assim sendo, é preciso que a 38 

escolha seja feita logo para que se possa fazer o encaminhamento ao Conselho Estadual em 39 

Curitiba. Serão escolhidos quatro conselheiros por sorteio, somente com os presentes que 40 

aceitaram participar da IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, dois representantes do 41 

segmento usuários, os sorteados foram: titular Maria Zenilda Ferraz e suplente Luciana Moro, e 42 

titular Ronaldo Sales e suplente Antonilda Wolski Cordeiro; um representante do segmento dos 43 

trabalhadores: titular Thais Lourenço de Souza e suplente Carlos Eduardo Coradassi; e um do 44 

segmento gestor/prestador: Antonio Olívio. Item 2.4 Regimento Interno; o presidente Cleiber 45 

determina um período de 30 dias para que os conselheiros apresentem propostas de alterações 46 

no regimento interno. As propostas de  alterações poderão ser encaminhadas ao C.M.S. até o 47 

dia 21/11 ou até a próxima reunião a se realizar no dia 18/11, para que possa juntar as propostas 48 

e depois trazer para a assembléia para fazerem a analise e ver a aceitação ou não das alterações, 49 

e provavelmente na reunião de janeiro discutir e votar as mudanças (ainda sem data 50 

programada). Item 2.5 Freqüência dos Conselheiros; Serão dadas faltas as entidades em que 51 

o titular e o suplente não estiveram presentes na reunião, havendo um grande numero de faltas 52 

por entidade, o C.M.S. estará encaminhando a entidade faltante o número de faltas desta. 53 

Quando houver varias faltas o C.M.S. irá analisar entidade por entidade, para decidir quais 54 

medidas se adotará em relação à entidade. Item 2.6 Vídeo: Importância da integração entre 55 

os vários Conselhos Municipais; o presidente Cleiber diz que o vídeo mostra a importância do 56 

Controle Social, dando um exemplo de que o Conselho de Saúde não consegue trabalhar se não 57 

estiver presente ou trabalhando em parceria com o Conselho do Meio Ambiente, com o 58 

Conselho de Assistente Social, com o Conselho Tutelar e outros conselhos, sendo importante 59 

para que possa amadurecer idéias e colocando-se a disposição de estar freqüentando e 60 

participando de reuniões em outros conselhos. O conselheiro Isaias diz que esse vídeo é de um 61 

curso a distancia que está fazendo, é promovido pela Secretaria Nacional Anti-drogas,  o qual é 62 

mais voltado aos conselheiros do Conselho Anti-drogas, mas diz também que tem um caráter 63 

geral, tendo mais ou menos 13 mil pessoas fazendo o curso a distancia no Brasil. O vídeo 64 

mostra a importância do trabalho em rede. A conselheira irmã Silvonete, presidente do 65 

Conselho Municipal Anti-drogas, coloca que no mês de novembro irão lançar um trabalho 66 

articulado, onde o Conselho Municipal Anti-drogas tem como papel chamar a sociedade para 67 

junto trabalharem, e desenvolver projetos junto aos adolescentes, sendo um projeto piloto feito 68 
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em quatro etapas. Verônica suplente da irmã Silvonete no Conselho Municipal Anti-drogas, 69 

orienta a todos sempre que possível entrarem na pagina do SENAD, onde sempre estão 70 

promovendo eventos desse tipo. Coloca ainda que é um curso muito importante, dando como 71 

exemplo seu próprio grupo, onde há conselheiros desorientados quanto a questão da rede, 72 

quanto a importância de ter uma parceria com instituições e demais conselhos, e sempre estar 73 

informado com questões simples da comunidade. O conselheiro Isaias acha importante 74 

trabalhar com outros conselhos porque todas as ações voltadas às políticas públicas tem relação 75 

uma com a outra. Sugere para que a partir do próximo ano façamos um trabalho que reúna 76 

todos os conselhos, para que comecem a trabalhar todas as questões que tenham haver com as 77 

questões de política publica sociais. O conselheiro Coradassi comenta que no ano passado, os 78 

vários Conselhos do município reuniam-se uma vez por mês, porem ao final do ano esses 79 

encontros não tiveram continuidade. A conselheira Isabele comenta que o GRUPO FAUNA 80 

tem uma cadeira no Conselho do Meio Ambiente, mas lamenta por este estar parado. Acha 81 

importante que o Conselho do Meio Ambiente entre na rede dos conselhos, pois tem a 82 

preocupação com crianças que sempre brincam em arroios, com a chegada do verão. Ponta 83 

Grossa tem 153 km de arroios e todos poluídos. Isso reflete nos postos de saúde que ficam 84 

lotados com crianças doentes, faz tratamento durante três dias, mas logo depois voltam a 85 

brincar nesses arroios. Item 2.7 Comissões Externas (indicações); Carlos Coradassi decidiu 86 

continuar como representante do C.M.S. no Comitê de Combate a Dengue. Presidente Cleiber 87 

pede para aqueles que participam de comissões externas, quando houver a necessidade de 88 

passar para os outros conselheiros que entrem em contato com a mesa diretora, para que 89 

possam fazer uma breve reunião e ver o que está acontecendo em cada comissão, para que o 90 

C.M.S. também participe das tomadas de decisões nas comissões. Item 3 Informes dos 91 

Conselheiros Municipais de Saúde; o conselheiro Cesar Campagnoli informa que no dia 05 92 

de novembro, a ABO irá realizar uma ação de prevenção ao câncer bucal, juntamente com a 93 

prefeitura e as universidades CESCAGE e UEPG, estarão realizando essa ação no PONTO 94 

AZUL ao longo do dia. O conselheiro Claudio Marmentini diz que estará participando da IV 95 

Plenaria Estadual, como conselheiro estadual, e se coloca a disposição do C.M.S., onde estará 96 

levando questões que estiverem pertinentes a cidade e ao C.M.S.. A conselheira Edina Mara, a 97 

qual participou da reunião de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no contrato 98 

com os hospitais João Vargas de Oliveira (hospital da criança) e Dr. Amadeu Puppi (pronto 99 

socorro), diz que uma das questões que surgiu foi a sugestão de que se colocasse uma caixinha 100 

nesses hospitais com questões que o próprio C.M.S. elaborar para que as pessoas possam 101 

opinar. E outra questão levantada foi a necessidade de uma campanha de humanização, o qual 102 
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já foi comunicado a assistente social da 3ª Regional de Saúde para que visse essa questão. O 103 

conselheiro Neto, que faz parte da Comissão de Assistência Farmacêutica da Atenção Básica, 104 

trouxe em uma de nossas reuniões as requisições feitas em relação aos medicamentos 105 

controlados a saúde mental e diz também que no dia 22/10 será feita uma reunião onde estará 106 

para definir a entrada de novos medicamentos na lista básica do Município, o qual é uma 107 

exigência da Secretaria de Saúde do Estado. O presidente Cleiber notou antes de seu 108 

afastamento que haviam algumas entidades procurando o C.M.S. para fazerem o cadastro, essa 109 

necessidade veio pelo motivo de que quando as entidades precisam de recursos elas tem a 110 

obrigação de comprovar que prestam serviços publico. O C.M.S. tem por finalidade analisar 111 

qual o tipo de documentação pedir a essas entidades. Informa também que recebeu uma 112 

solicitação da CARITAS para o cadastramento da entidade na parte da saúde, então Cleiber fez 113 

uma solicitação a CARITAS para que mandassem um contexto de quando foi constituída, das 114 

pessoas que a representam, da não existência de fins lucrativos e dos projetos na área de saúde, 115 

para que com isso possa se fazer o cadastro da entidade. A conselheira irmã Silvonete fala um 116 

pouco do PPA, dizendo que com a chegada do fim do ano e a entrada de uma nova gestão, é 117 

preciso ter um novo PPA, o qual será a cara do prefeito. Dizendo que os conselheiros terão que 118 

trabalhar nessa questão e ver se as propostas na área da saúde serão cumpridas com relação ao 119 

PPA. Maria Lucia Vettorazzi vem a reunião do conselho para apresentar a Verônica como 120 

candidata ao Conselho Tutelar. A conselheira Vera informa que no dia 22/10 terá a 121 

apresentação dos candidatos ao Conselho Tutelar, a se realizar no cine teatro Ópera, às 19:00 122 

horas. Reunião encerrada às 21:10. 123 


