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

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 primeira reunião ordinária do C.M.S. de Ponta 4 

Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença 5 

anexa. Verificada a presença de quorum o Presidente Cleiber Marcio Flores procedeu à 6 

abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. 7 

Partindo para o primeiro item da pauta: Aprovações da 9ª e 10ª Atas da Reunião anteriores; 8 

9ª ata aprovada com as devidas alterações propostas na 10ª Reunião Ordinária. 10ª ata também 9 

aprovada com alteração na linha 80. Item 2.1 Informes da Mesa Diretora; Foram lidos os 10 

ofícios recebidos e enviados. Um dos ofícios em destaque foi o encaminhamento da prestação 11 

de contas de equipamentos comprados para a APAE com recursos do convenio número 12 

1836/04 junto ao Ministério da Saúde. Item 2.2 IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde 13 

(relato dos participantes); o conselheiro Ronaldo Sales relata as questões apontadas na 14 

Plenária, bem como a participação do Ministério Público junto aos Conselhos Municipais, foi 15 

levantada a questão de os Conselhos Municipais terem uma equipe técnica jurídica e financeira, 16 

o que é importante para dar suporte aos conselheiros, prestação de contas do gestor junto ao 17 

Conselho Municipal. Outro questionamento foi se os Conselhos Municipais têm verba para se 18 

manter, outro ponto importante foi os atendimentos aos usuários tendo a necessidade de 19 

informação do local de atendimento de pessoas que procuram o SUS, onde muitas vezes essas 20 

precisam de informações de onde são realizados os atendimentos durante a noite e nos fins de 21 

semana e quando não houver atendimento no local mais próximo que seja indicado outro lugar 22 

onde as pessoas possam ir, deixando o acesso a esses locais mais fáceis. O conselheiro Antônio 23 

Olívio acrescenta que houve uma eleição da MACRO REGIÃO, onde o eleito foi um 24 

representante de Telêmaco Borba como representante dos Campos Gerais. Item 2.3 25 

Apresentação do Plano de Saúde de Ações e Metas (PAM – DST/AIDS); Maria Lucia a 26 

qual iria realizar a apresentação explica que não houve tempo hábil para formular a 27 

apresentação decorrente de uma reunião com a Comissão DST/AIDS e ONG´s realizada no dia 28 

02 de novembro. Explica também que é necessário ter a aprovação do C.M.S., mas 29 

primeiramente as ONG´s deverão analisar e sugerir modificações necessárias para que depois 30 

possam ser encaminhadas ao C.M.S., para que esse também faça a analise e aprove. Para essa 31 

analise, são colocadas duas propostas, uma delas é a Reunião Extraordinária e a outra é que a 32 

Comissão de Especialidades o faça. O conselheiro Isaias diz que no regimento interno do 33 

C.M.S. há a possibilidade da Comissão de Acompanhamento do Sistema Hospitalar de 34 
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Especialidades realizar essa analise, e com isso feito ela encaminha um documento a mesa 35 

diretora para que essa possa fazer uma deliberação de aprovação “ad referendum”. Colocado 36 

em votação essas duas propostas, ficou com 0 votos a proposta de uma Reunião Extraordinária, 37 

13 votos a proposta de encaminhamento a Comissão de Acompanhamento do Sistema 38 

Hospitalar de Especialidades e 1 abstenção. Item 2.4 Proposta Orçamentária da Saúde para 39 

2009; o conselheiro Luiz Laertes fez uma rápida introdução da Comissão de Orçamentos da 40 

qual faz parte, tendo como idéia a formulação de uma agenda com a finalidade de discutir 41 

varias partes técnicas que existem no orçamento. Diz ainda que a conselheira Rosilene irá 42 

mostrar em linhas gerais o que a S.M.S. propôs em termos de programas e em termos de gastos. 43 

A conselheira Rosilene convida a todos que queiram participar da reunião da Comissão de 44 

Orçamentos a se realizar no dia 25 de novembro, às 16:00 horas na Prefeitura Municipal de 45 

Ponta Grossa. O conselheiro Alberto Calvet faz a reapresentação do SISPACTO, o qual achou 46 

melhor fazê-lo, pois se somente entregasse as planilhas, teriam várias pessoas que não iriam 47 

entender, e fazendo a apresentação poderia haver questionamentos e reivindicações, tendo uma 48 

cobrança maior onde os gestores poderão cobrar das diretorias e tentar alcançar o que foi 49 

pactuado com o estado. Item 2.5 Comissões Temáticas; Comissão de Orçamentos, já dito 50 

anteriormente. Comissão de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e Especialidades a qual 51 

se reuniu no dia 18 de novembro, onde a conselheira Silvana expôs a situação das 52 

especialidades principalmente à questão dos contratos nos hospitais, sendo uma forma de 53 

prestação de serviço do SUS, diz também que foram discutidos algumas coisas importantes 54 

para garantir ao usuário que as coisas aconteçam efetivamente nesses hospitais, onde têm o 55 

compromisso, coisas para fazer e executar, metas a cumprir. Do ponto de vista do 56 

funcionamento o usuário acaba não conseguindo ter o serviço a sua disposição. Coloca ainda 57 

que na próxima reunião, a se realizar no dia 28 de novembro às 8:30 horas na 3ª Regional de 58 

Saúde, com a participação dos diretores administrativos e assistentes sociais dos hospitais onde 59 

pede para que exponham o funcionamento, como o usuário poderá ter acesso ao 60 

serviço/consulta. Sendo a 1ª etapa para o trabalho da Comissão.  Comissão de Gestão do 61 

Trabalho no SUS e Saúde do Trabalhador, tendo como base a última conferência elaboraram 62 

um documento com todos os aspectos que foram relatados na conferencia no que diz respeito 63 

ao trabalhador do SUS, contendo 10 itens e as propostas discutidas. O presidente Cleiber 64 

comenta a necessidade de passar o documento para as outras comissões, para que analisem as 65 

propostas para que depois possa sair como resolução. Item 2.6 Comissões Externas; 66 

Comissão de Contratualização dos Hospitais Públicos e Filantrópicos, onde foi deliberado que 67 

a cada reunião realizada será emitido um documento relatando os assuntos tratados e enviados 68 
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ao C.M.S., sendo também enviado uma planilha simplificada dos procedimentos que foram 69 

realizados nos hospitais e o valor referente ao repasse do estado por conta dos contratos. 70 

Ficaram estabelecidas 2 questões a serem realizadas, uma delas foi que o gestor ficou com o 71 

compromisso de implantar o projeto de humanização do atendimento tanto no Hospital da 72 

Criança quanto no Hospital Municipal, e a outra foi que os hospitais encaminhem os 73 

documentos referentes a todas as atividades para a comissão com antecedência. Item 3 74 

Informes dos Conselheiros; o conselheiro Neto sugere que a Comissão de Acompanhamento 75 

da Atenção Básica faça uma visita as unidades que trabalham com agendamento de consultas, e 76 

informa que conseguiu a lista de medicamentos depois de muito empenho e distribuído aos 77 

participantes. O conselheiro André diz que a ABO desenvolveu duas programações no mês de 78 

novembro, onde o 1° visava dar apoio ao Dia Nacional de Prevenção ao Diagnóstico de Câncer 79 

Bucal programado para o dia 27 de novembro, mas teve a antecipação para o dia 12 de 80 

novembro, foi realizada na Praça Barão do Rio Branco, onde muitas pessoas puderam fazer 81 

exames, e também dando um estimulo a comunidade para que se faça o auto-exame uma vez 82 

por mês. A 2ª programação onde se teve um ciclo de palestras sobre Tuberculose na 83 

Odontologia, realizada no dia 17 de novembro. A conselheira Andresa informa aos 84 

conselheiros que esteve em uma reunião na 3ª Regional de Saúde, no dia 14 de novembro, onde 85 

ela foi como profissional da educação, na Reunião de Mobilização Institucional de Combate a 86 

Dengue da Comissão Inter-setorial de Combate a Dengue, onde foi agendada uma mobilização 87 

no dia 12 de dezembro como um Combate Estadual a Dengue. O conselheiro Cleiber convida a 88 

todos que no dia 20 de novembro, no auditório do Colégio Santana, às 19:00 horas, terá um 89 

evento do Comitê de Bioética. O conselheiro Isaias convida a todos para conhecerem a nova 90 

sede do C.M.S. situada na Rua XV de Novembro, n° 120 sala 03, e fala também do curso a 91 

distancia de Controle Social e comenta da importância do curso. Reunião encerrada às 21:20. 92 


