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Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 1 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e nove, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da 2 

Terceira Regional de Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a 3 

décima primeira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e 4 

Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum o Presidente Carlos Eduardo 5 

Coradassi procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros, 6 

participantes, e partindo para o primeiro item da pauta: Informes da Mesa Diretora: Foram lidos os ofícios 7 

recebidos e enviados. Ofícios recebidos: oficio nº 454/EAU/PR,oficio WAB/256/2009/ef, ofici GF n° 8 

036/2009, oficio nº 436/09, oficio nº 62/09, oficio 142/2009-DA/SMGRH, Decreto nº 3.142, de 05/06/2009 9 

(SAMU). Ofícios enviados: oficio nº 09/2009/CMS, oficio nº 91/2009/CMS, oficio nº 92/2009/CMS, oficio 10 

nº 93/2009/CMS, oficio nº 94/2009/CMS, ofico nº 95/2009/CMS, oficio nº 96/2009/CMS, oficio nº 11 

97/2009/CMS, oficio nº 98/2009/CMS.  O presidente fala que a Luciana participou de uma reunião do SAMU. 12 

A conselheira Luciana fala que ela foi substituir o Sr. Antonio Olívio em uma reunião. O presidente fala que 13 

precisamos resolver estas questões: um representante para o Comitê das Urgências e Emergências - SAMU, 14 

um representante para o Comitê de Ética e pesquisas da UEPG, Um representante para o Comitê de Ética e 15 

Pesquisas da Cescage, diz que ele não se coloca a disposição porque já faz parte do Comitê de Étcica e 16 

Pesquisa do Cescage e não tem como representar duas questões e de preferência tem que ser usuário para 17 

fazer o controle social. O presidente pergunta quem quer fazer parte de algum desses Comitês. A conselheira 18 

Maria Zenilda diz que pode fazer parte do Comitê de Ética e Pesquisas da UEPG. O presidente pergunta se 19 

alguém mais e diz que precisamos de mais conselheiros para participar. Fala que esta tendo uma Auditoria do 20 

Ministério da Saúde, e que foi convocada para comparecer quinta feira às dez horas da manhã na sala de 21 

reuniões da prefeitura a gente foi convocado como um todo do Conselho, acho que este contato tem que ser 22 

estendido ampliado a todos os conselheiros quem puder estar lá. O conselheiro Isaias fala que esta tendo uma 23 

auditoria do DENASUS é uma auditoria do Sistema do Municipal de Saúde diferente dessa auditoria de março 24 

que foi uma auditoria só da saúde da família esta auditoria que esta tendo aqui agora é do Sistema Municipal 25 

eles vão verificar tudo, acha que eles vão ficar um mês para ver tudo. Diz que já estiveram na Regional de 26 

Saúde se apresentaram, já tiveram uma reunião com o gestor Municipal e agora eles começaram já esse plano 27 

de trabalho dentro do plano de trabalho deles tem uma reunião que eles convidam o Conselho Municipal de 28 

Saúde para participar lá na prefeitura. È quinta feira às dez horas da manhã e depois eles voltam também lá no 29 

Conselho Municipal de Saúde para ver como é a atuação do Conselho, funcionamento, a documentação do 30 

Conselho eles vão verificar tudo. O presidente fala que não é só a Secretaria de Saúde que esta sendo auditada, 31 

nos também vamos ser auditada, no contexto geral a auditoria bem ampla. 2.1.  Apresentação Municipal 32 

DST/AIDS – Planos Operativos Reviver e Renascer: Se apresenta diz que é Isabela é da coordenação 33 

DST/Aids e veio apresentar o plano de ações e metas de 2009 e o que já foi realizado depois que recebe 34 

Federal esse plano é distribuído em área de atuação começando pela área de prevenção, promoção e atenção, 35 

essa área tínhamos em 2009 a meta de qualificar as informações e dar as possibilidades que seria a 36 

distribuição de folders, cartazes esta meta esta em cotação, estamos para comprar estes folders e esta 37 

tramitando na prefeitura, promoção de relações sexuais seguras que é a prevenção são as camisetas que já 38 

estão lá, esta faltando um orçamento para eles conseguem comprar, disponibilidades de preservativos 39 

masculinos, contamos como meta concluída porque já foram comprados e agora já esta sendo distribuída pelas 40 

Unidades de Saúdes e pelo programa e pelas as ONGs também do Município. O programa de redução de 41 

danos, nos tínhamos uma meta de capacitados na Unidade de Saúde é uma meta que nos reprogramamos para 42 

o próximo ano, devido a gripe Suína, ficou para o ano de dois mil e dez vamos recapitular esta ação também, 43 

enquanto não sai o grupo de adesão lá  soubemos que já teve uma reunião então colocamos como meta em 44 



  

 2 

andamento, garantir o acompanhamento estamos colocando também meta em andamento já passou pelo 45 

processo de compra acredito esse mês já estamos encaminhando também, dentro dessa meta tínhamos também 46 

diversas ações que é a garantia para o programa acompanhados pelo SAI, são doze mil vales transportes já são 47 

distribuidos pela assistente social Neumari, a distribuição de medicamentos esta em andamento também, 48 

insumos de laboratório é a meta também programada que não adquirimos essas coisas este ano, diagnósticos 49 

dos laboratórios, aquisição de oito mil teste que já colocamos como meta concluída porque já foram feitos, 50 

desenvolvimento implantar no SAI os opostos grupos focais que estamos programando também para dois mil 51 

e dez por causa da gripe também ficaram algumas ações para o próximo ano, as oficinas de treinamento nos 52 

colocamos aqui o pagamento de inscrição, passagem, hospedagem algumas pessoas participarão de alguns e 53 

ainda ficou do grupo Reviver e Renascer que seria com as passagens e teve que criar uma lei esse também esta 54 

pagando e colocou em andamento já pediram no legislativo criar uma lei especifica que precisava para liberar 55 

essas passagens daí colocamos de uma forma geral as coisas que foram feitas a formação do grupo de adesão 56 

fica como reprogramada teve o encontro de dinâmicas de grupos também reprogramados daí o encontro de  do 57 

projeto paradoxo  é uma meta em andamento que vamos estar realizando um encontrão desses grupos 58 

paradoxo que são grupos de adolescentes trabalhando com a sexualidade que no final do ano vamos estar 59 

fazendo um encontrão com esses grupos, a capacitação também foi reprogramado por causa por causa das 60 

aulas. Oficinas de sexualidade também foi reprogramada, capacitação da pastoral da Aids foi parcialmente 61 

cumprida porque eles fizeram uma parceria com eles também, oficinas do SAI em andamento, a terceira idade 62 

ficou reprogramado para o próximo ano, e o seminário regional considerou parcialmente porque foi utilizado 63 

um ônibus e eles fizeram uma parceria no começo também. A inauguração dos boletins informativos que eram 64 

pra ser realizados não foi feitos, colocamos também como representados para o outro ano. A questão do 65 

recurso que recebemos duzentos e sessenta mil e a prefeitura entram com uma contra partida de oitenta e um 66 

mil desse dinheiro foi gasto do cinquenta e quatro mil e do recurso da prefeitura foram gasto cinquenta e cinco 67 

mil que é o que eles dão para os preservativos e medicamentos. A conselheira Vera diz que quem tem que 68 

apresentar seria a gerencia DST/Aids e não os grupos Reviver e Renascer, diz que não sabe se o Conselho vai 69 

aceitar o que eles apresentarão, porque o dia que eles apresentaram foi dito que o programa DST/Aids que 70 

teria que apresentar a parte do Reviver e do Renascer. O conselheiro Paulo fala que teria que estar anexado. A 71 

Srª Isabela fala que está anexado, que o dinheiro esta dentro do que ela apresentou. O presidente fala que é 72 

bem alheio a esta questão, mais muitas colocações foram recebidas com relação à gripe suína, desculpe a 73 

palavra, mais acho a prefeitura tem uma tendência ultimamente de tudo, como falar culpar a gripe suína “ou 74 

seja” um fato, só que tem uns valores aqui apresentados duzentos e sessenta mil disponível e foram gastos só 75 

cinquenta mil até agora e da prefeitura oitenta mil foi gasto cinquenta e cinco mil, acha que isto muito 76 

quantitativo e pouco qualitativo, porque esta tudo reprogramado, repactuado. A Srª Isabela fala que primeiro 77 

vai explicar como é que funciona o setor, diz que ela esta lá há um mês a coordenação ficou há um mês sem 78 

coordenação lá a que era a Inês, a pessoa que esta lá junto com ela faz quatro meses, diz que a Terezinha ficou 79 

quatro meses de licença, a Maria Lucia não esta mais lá, diz que ela não tem auxiliar administrativo e diz que 80 

ela esta lá a um mês, e muitas das coisas que esta acontecendo foi por a equipe técnica que foi desmontando 81 

então como não tem uma constante nessa equipe, aí gera uma descução entre os conselheiros. A Srª Isabela 82 

diz que vão ser reprogramadas coisas que não foram realizados principais parcerias com a educação, a 83 

educação não disponibiliza professores realmente teve eventos cancelados por causa disso, e fora a equipe que 84 

desmantelou. A conselheira Vera fala que conhecendo a dificuldade da Isabela diz que sempre teve muito 85 

pouca gente trabalhando no programa DST/Aids a Maria Lucia,  Inês e a Terezinha eram só as três. O 86 

presidente fala que é uma questão bem complicada porque ano que vem, não é uma questão do dinheiro gasto 87 

mas sim da necessidade da população, quem penaliza mais é a população, porque o dinheiro está lá. A 88 

conselheira Vera fala que ano passado quando fizeram e organizarão o plano de aplicação das verbas foi  feito 89 
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muita para se trabalhar para capacitar outras pessoas justamente pela dificuldade que tem, o programa de 90 

capacitados porque bastante verba era para capacitação justamente para que essas pessoas fossem 91 

multiplicadoras e a Isabela diz que vai sair mais vinte e cinco mil desse dinheiro e diz para a conselheira Vera 92 

que o deles ela já passou. O presidente pergunta se já foi toda a meta concluída ou faltou preservativo durante 93 

o ano porque na verdade é assim tem cinquenta mil preservativos em março e não tem nada em abril como se 94 

diz esse é um programa que tem que ter continuidade porque o vírus não espera. O conselheiro Isaias fala o 95 

que ele acha preocupante e o Conselho tem que se posicionar, primeiro não é todos os municípios do Brasil 96 

que são alegados para receber estes recursos, o critério de eleição de municípios para receber estes recursos e 97 

o critério de caso quer dizer de incidência da doença então enquanto mais incidência, mais problemas tem 98 

mais recurso precisa, se recebe um recurso para trabalhar na definitiva. Porque é um município com problema 99 

e nos deixamos de usar este recurso o que acontece potencializa o problema e o fato de poder reprogramar o 100 

dinheiro para o ano seguinte, do ponto de vista administrativo tudo bem esta resolvida o problema, Mais do 101 

ponto de vista da epidemia não. Qual é a repercussão da não utilização desses recursos esse ano do ponto de 102 

vista do impacto da epidemia, todas as ações, que foram programadas para ser executado tem relação com 103 

tratamento, prevenção, promoção, acha que isso que o Conselho tem que se preocupar, a questão contábil é 104 

tranqüila. Fala que a programação do Reviver e Renascer foram feito e o recurso esta sendo repassadas as 105 

atividades que eles deveriam desenvolver ao longo do ano ficaram paradas mais eles vão realizar tanto um 106 

quanto outro também o Município tem que reprogramar para o ano que vem. Acha que o Conselho tem que 107 

trabalhar uma avaliação do impacto da não utilização desses recursos e que a verba, reprogramação fosse do 108 

Plano Municipal de Saúde para 2010 a 2013 e na programação de 2010 e que seja objeto de descução da 109 

Conferência Municipal de Saúde porque aí amarra, porque agora já passou e não tem o que fazer, agora esta 110 

acontecendo uma auditoria no Município e isso provavelmente vai ser um objeto da analise dos auditores 111 

então as procedimentos administrativos agora temos agora que ver o impacto da não utilização desses 112 

recursos. A conselheira Vera diz que vai falar uma coisa e não quer que a Isabela se sinta ofendida o programa 113 

DST/Aids eles nuca foram muito atuante no que diz a respeito a executar realmente aquelas ações porque se 114 

precisava alguém para fazer uma palestra de prevenção eles chamavam do grupo Reviver. A Isabela diz que 115 

não tem nem uma pessoa lá para digitar um programa na prefeitura quem dirá alguém para fazer uma palestra 116 

lá. A conselheira Vera diz que o grupo de Ponta Grossa sempre foi uma referencia do atendimento a 117 

AST/Aids, mas pela entidade mais infelizmente, desculpe Isabela mais a verdade tem que ser dita e nos 118 

estamos aqui no Conselho justamente para ver isto, ela diz que espera que mude, porque uma vez ela foi 119 

conversar com o prefeito Pedro e disse se ele queria pegar o grupo Reviver e passar para a prefeitura, ele disse 120 

pelo amor de Deus em uma semana aquilo se acaba e não tem mais nada, e foi a resposta que ele lhe deu,  e 121 

ela diz que continua trabalhando. O conselheiro Paulo fala que tem mais uma coisa complicada mesmo que a 122 

gente faça uma avaliação desses impactos isso não vai impacta ano que vem é uma questão bem seria e diz 123 

que o grupo Fauna enfrenta esse problema com a zoonose que tem muito pouca gente. Diz que Ponta Grossa 124 

não parece ser uma cidade tão pobre assim para não ter a estrutura que é necessária para adquirir essa 125 

demanda da população. E diz que tem mais um detalhe que eles lutaram durante anos escutando o teto 126 

epidemiológico certo bateu no teto, bateu no teto, e diz que eles estão gastando noventa por cento se ele não 127 

estiver enganado daqueles quinze por cento que o Município tem que implantar gastarão em folha de 128 

pagamento, acredita que os problemas que a população tem não são problemas da Secretaria da Saúde são 129 

problemas do Município então se tem verba que pode ser de outro que não seja do Ministério, então que venha 130 

porque a Saúde é uma prioridade, agora a gente fica gastando aí duzentos trezentos mil em EFAPI 131 

MÜNCHEM, e vimos isto aquela vez que fomos lá .. e vimos este montante pra beneficiar aí produtores, 132 

pessoal do setor empresarial e tal, aí fica complicado do Conselho, escancarar estas coisas como nos vamos se 133 

dedicar a essas coisas então diz que não agüento mais isso, e que é problema de gerencia mesmo e diz que se 134 
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você não quer gerenciar porque você pediu voto das pessoas, diz que estão vindo de uma Conferencia de 135 

Saúde Ambienta e disseram olha quem esta trabalhando as entidades que são voluntarias que estão 136 

trabalhando, temos os problemas sócias chega um certo momento que são vistas como que querendo levar 137 

vantagens muitas pessoas do poder publico levantando a mão para dizer que os problemas eram porque não se 138 

cumpriam as leis, pessoas que trabalhavam nos Municípios que é o responsável por cumprir as leis até o 139 

executivo e reclamando que não se cumpre a lei então acha que o Conselho tem que ser mais enérgico nisso, e 140 

diz que o Ministério Público acha que é pouco pra gente começar a falar serio da gestão pra se respeitar 141 

mesmo. O conselheiro Isaias fala que vamos fazer um encaminhamento porque acha que o mais importante 142 

aqui é fazer que as coisas aconteçam não é verdade então quanto esta questão da apresentação aqui, a 143 

prefeitura apresentou agora o que nos podemos fazer (sugestão) falar aqui oh prefeitura foi apresentado o 144 

Plano operativo e foi verificado problema assim, assim, assim, como vai ser reprogramado para dois mil e dez. 145 

O conselheiro Paulo diz que tem uma sugestão que eles estão trabalhando na zoonose e eles vão conseguir 146 

melhorar lá, tem uma boa intenção do pessoal e a questão e a seguinte: ela tem que dizer pra gente o que ela 147 

precisa de estrutura quantas pessoas, quantos funcionários que formação e passar o que é necessário para o 148 

Conselho e aí nos vamos cobra da gestão. O conselheiro Isaias fala que aqui vemos ao contrario que o 149 

discurso não existe o dinheiro que as coisas não são feitas porque não tem dinheiro aqui vemos ao contrario 150 

porque existe o dinheiro, mas as coisas também não são feitas tem os recursos mais as coisas não são 151 

implantadas por questões que são administrativas e diz que a sugestão do Paulo é boa e pra coordenação 152 

funciona o que precisa o conselho pode então enviar um documento para a coordenação DST/Aids que ela se 153 

posicione em relação qual é a estrutura mínima para  fazer operacionaliza esse Plano de Ações de Metas que é 154 

ela tem todo ano pra fazer aí o Conselho vai pegar este documento e levar para o Município e vocês vão ter 155 

que providenciar isso porque senão ano que vem não é mais cento e oitenta mil é daí passa a trezentos mil e se 156 

esse ano não conseguiu executar a verba. A conselheira Vera fala o que foi programado junto um curso de 157 

oficina de aconselhamento com a irmã Silvonete é vinte e quatro encontros durante o ano num total de sete 158 

mil duzentos e oitenta reais, tudo bem teve a gripe suína mais a gripe suína não começou e não aconteceu 159 

nada, e até agosto muitas das ações deveriam ter acontecido. O conselheiro Isaias fala que tem uma coisa 160 

interessante analisando os itens as despesas que foram executadas este ano a gente vê ali que tem trinta e 161 

poucos mil de passagens aéreas e a participação de eventos fora. A conselheira Vera diz que são pactuadas 162 

quinze mil reais, e questiona uma parte ali que passagens para o grupo Reviver. A Isabela diz que as 163 

passagens estão tramitando passagens que as ONGs não usam para ir para Curitiba participar do Fórum. A 164 

conselheira Vera fala que as ONGs não usam usa a RMP (pessoas vivendo com AIDS) e o representante do 165 

Fórum não é a ONG não é o grupo Reviver e não é o grupo Renascer. O conselheiro José dos Passos Neto fala 166 

que esse relatório financeiro com execução sanidade, acha que ela consegue no financeiro uma duas folhas 167 

para trazer tudo que foi gasto este ano. O conselheiro Isaias fala que nós podemos fazer um encaminhamento 168 

seguir a orientação dos conselheiros, Paulo, José Neto para que se possa ter mais controle sobre isso porque 169 

essa é a função dos conselheiros. O presidente fala que seria só a apresentação uma coisa que poderia ter 170 

acontecido há bem mais tempo. O conselheiro Isaias fala que não precisa de Deliberação do Conselho seria só 171 

uma apresentação, aí o Conselho vai fazer estes questionamentos. O presidente fala que tem mais uma questão 172 

deliberativa convênio 2024/2003 do Ministério da Saúde com relação a construção do convenio 20042024/03 173 

que tinha por objeto obra de engenharia para construção do centro de atendimento aos portadores de HIV/Aids 174 

localizado na vila liane bairro órfãs, eles estão mandando para os devidos fins que o Conselho Municipal de 175 

Saúde onde aprova o convenio 2024/2003 projetos e especificações técnicas que é de 171,3 , queria saber até 176 

onde a Srª Vera pode falar se a construção foi de acordo com o projeto. A Srª Vera fala que se olhar a planta 177 

que esta lá e a verba que veio em 2001, não foi construído como veio não sabe quem vai justificar acha que é 178 

a prefeitura porque construiu o que o Ministério mandou. O presidente disse que a prefeitura mandou um 179 
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modelo pronto. O conselheiro Isaias da uma sugestão e diz que esta lendo os despachos e ninguem quer 180 

assinar o que foi feito conforme tinha que ser, manda para o departamento que analisa os projetos e diz que ele 181 

não era da época, aí vai para outro setor e diz que a mesma informou que o convenio não foi de 182 

responsabilidade do programa DST/Aids impossibilitando atender a solicitação, vai para outro setor lá que diz 183 

o seguinte atesto que recebemos os medicamentos das notas fiscais por mim assinados anexados neste 184 

processo, então estava em obra depois em medicamentos, aí volta de novo para emitir declaração conforme 185 

modelo anexo, aí vai para outro setor lá informamos que esta gerencia não foi responsavel por esta 186 

fiscalização da obra, portanto não podemos emitir documentos citados salientamos que o fiscal da reforma da 187 

obra foi o engenheiro aí esta o nome dele aqui, aí ninguem quis assinar eles mandam ao Conselho Municipal 188 

de Saúde favor emitir declaração modelo em anexo. O presidente fala que eles querem um parecer do 189 

Conselho mais na Secretaria de Saúde ninguem deu. O conselheiro Isaias fala que junto com o conselheiro 190 

Neto eles se comprometem a pegar este processo analisar com calma e ver quais os passos que o Conselho 191 

tem que dar. A conselheira Vera fala que a sede do grupo Reviver não existe na prefeitura o terreno é do 192 

Estado que se sabe construção a verba do governo Federal. O conselheiro Isaias fala que em 2000/2001 foi 193 

feito uma pergunta que nessa época ele trabalhava na secretaria lá em Curitiba negociaram o terreno dos 194 

fundos da vila Liane que era o Centro de Ação Rural pelo terreno onde hoje funciona o EMO Nùcleo e aqui 195 

era para ser construído o Centro de Diagnostico por Imagem do Pronto Socorro Municipal na época que o Dr. 196 

Bastos era diretor da outra vez ainda aí nos negociamos para construir o EMO Nùcleo em troca do terreno lá 197 

da vila Liane para ser construído as duas indicações de o grupo Reviver, que era o dinheiro da emenda do 198 

deputado, diz que o Conselho até pode assinar sob condições aí tudo bem. O conselheiro Isaias diz que já 199 

conversou com a Mesa Diretora na reunião que já esta em ata o indicativo para a Conferência Municipal de 200 

Saúde que será nos dias 30/31 de outubro, falou que a ultima data é dia trinta, mas falou com a Paulina que o 201 

mês termina dia 31, daí o que nós temos que fazer: primeiro constituir uma comissão executiva para poder 202 

tocar a Conferência porque se deixar solto no plenário nos não conseguimos e chamar a comitiva alem dos 203 

conselheiros que são conselheiros do Município, hoje é a quarta reunião que não vem nem um conselheiro do 204 

Município, semana passada o Dr. Dalton estava aqui, mas ele inclusive é o suplente da Luciene, mas ele 205 

estava como apresentador do tema não era como conselheiro na reunião anterior não tinha ninguem do 206 

Município na anterior também não tinha então como estamos controlando a freqüência, inclusive já 207 

mandamos uma correspondência para o Município alertando para essas questões. O conselheiro Isaias fala o 208 

que ele conversou com o presidente Carlos Coradassi que até a próxima reunião do dia seis de outubro eles 209 

têm que trazer para a plenária o regulamento da Conferência para ser votada e aprovada, a proposta do 210 

regulamento da Conferência e a proposta do Regimento do dia da Conferência, e como vai ser tudo certinho e 211 

já trazer na próxima reunião o indicativo do que eles estavam conversando sobre as plenárias, temos que fazer 212 

pelo menos quatro plenárias, pré conferências discutir com os segmentos o temário e elenca os delegados que 213 

vão participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde, do seguimento do usuário e do seguimento trabalhador, 214 

prestador e gestor eles vão ter que se organizar e indica quem vai ser o delegado dele, vamos pensar que sejam 215 

duzentos delegados na Conferência, cem delegados vão ser usuários, cinquenta trabalhador que também vão 216 

ser escolhidos os vinte e cinco gestores e prestadores vão se organizar e indicar. Aí estávamos pensando em 217 

submeter pra vocês aqui também em vez da gente fazer quatro pré Conferências uma palestra como é o 218 

Controle Social a gente faria uma abertura falando da importância da Conferência e do Controle Social e nos 219 

repetiríamos nas quatro plenárias, o gestor vai apresentar a proposta do Plano Municipal de Saúde para os 220 

próximos anos. E no dia da Conferência trabalhar em cima de uma proposta que é concreta, o que o Município 221 

esta propondo como Plano Municipal de Saúde vai ser objeto de descução e o que o Conselho achar que este 222 

certo que é o Plano Municipal de Saúde aquilo que o Conselho achar que tem que alterar altera na 223 

Conferência, o relatório da Conferência vai ser a nova proposta ou aprovar a proposta que o Município 224 
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apresentou como Plano Municipal de Saúde porque daí não fica naquela historia que o Paulo sempre fala, 225 

porque se nos discutirmos a proposta, porque este ano eles devem estar fazendo então eles vão apresentar este 226 

Plano, em cada uma das quatro pré conferências todo mundo já vai saber como é o Plano, na Conferência 227 

vamos passar a descução do Plano e vai aprovar e deliberar sobre aquilo do Plano ou aquilo que tem que ser 228 

alterado do Plano diz que isto é sugestão. O conselheiro Paulo fala que tem uma sugestão que acha que vamos 229 

precisar deveria ter isso que estamos pedindo hoje da DST/Aids qual deveria ser a estrutura ideal o que esta 230 

faltando para a Secretaria de Saúde para ver se a Isabela nesse caso é atípico porque tem verba mais não tem 231 

pessoas para trabalhar nessa área mas em outros casos nos não temos verbas nem as pessoas então a gente fica 232 

se enganando em estar fazendo alguma coisa por aquele problema então precisamos saber se realmente tem 233 

estrutura porque essa informação tem que vir do departamento dos técnicos das pessoas que vão implementar 234 

vão executar as políticas súbitas. O conselheiro Isaias fala que vamos tentar estabelecer uma proposta, 235 

pergunta se todo mundo concorda e quem quer compor essa comissão, Isaias, Carlos Coradassi, Paulo, 236 

Ronaldo, Maria Zenilda, Sergio e diz que a Eliane vai se a porta voz e é uma pessoa que pode ajudar porque 237 

ela tem uma boa experiência e ela esta envolvida com as Conferências. Fala que sábado passado teve a 238 

Conferencia de Saúde Ambiental e foi feito no auditório da UEPG e mais dez salas de apoio, sistema de som e 239 

ainda conseguiram que a UEPG fornecesse um preço, que é o preço que eles praticam lá no dia a dia, com 240 

café da manha, almoço e um café da tarde tudo isso pó cinco reais por pessoa, diz que foi feito para trezentos 241 

e cinquenta pessoas e saiu mil setecentos e cinquenta reais esta foi a despesa que nos tivemos da Conferencia. 242 

Diz que alguns conselheiros participaram e não tem lugar melhor para fazer. O presidente fala que todos os 243 

eventos foram adiados posteriormente então estava lidando com a data lá na reitoria porque não estava 244 

agendando 30/31 porque tem um feriado. O conselheiro Isaias fala que temos que ampliar a participação do 245 

Conselho, tem que trabalhar no regulamento da Conferencia é isso trabalhar na definitiva e ampliar a 246 

participação de mais seguimento trabalhador não é só seguimento do usuário tem que trazer mais seguimento 247 

trabalhador para que se tenha uma representatividade maior dentro do Conselho porque hoje estamos com 248 

uma representatividade embora seja legitima. Ela representa todos os seguimentos pra isso temos que fazer 249 

um documento que o CMS reunido no dia vinte e dois de dois mil e nove deliberou pela realização da oitava 250 

Conferência Municipal de Saúde a ser realizadas nos dias trinta e trinta e um de outubro em local a ser 251 

definido. Informes dos Conselheiros: O conselheiro José dos Passos Neto fala do encontro dos Campos 252 

Gerais de Saúde e Direito na sexta feira dia vinte e cinco da Secretaria Municipal com as etapas de doação de 253 

revistas ligadas a uma entidade ligadas ali a Secretaria Estadual de Saúde então o secretário de Saúde Dr. 254 

Bastos da secretaria Municipal do Sistema Nacional de Saúde esta o Sr. Antonio Marcos, então tem uma 255 

realização muito grande. A conselheira Luciane fala que hoje dia vinte e dois de setembro foi comemorado em 256 

Ponta Grossa, o Fórum Mundial de Políticas Públicas o dia mundial sem carro. Reunião encerrada as 8:40 hs. 257 


