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Ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 14 dias do mês de setembro de 1 
dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da Terceira Regional de Saúde, situada na Rua Paula 2 
Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima terceira reunião ordinária do CMS de Ponta 3 
Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. 4 
Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos 5 
trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes, partindo para o Item 1. 6 
Aprovação da ata: 12ª ata da reunião ordinária aprovada com ressalva, na linha 21 corrigir (slides). Informes 7 
da Mesa Diretora: ofícios recebidos: oficio nº 023/2010 – SINDSEV, oficio nº136/10/esa, oficio nº 8 
454/EAUD/PR, oficio nº 001/10/CMP- PR, oficio nº WAB/198/2010/ml, oficio nº 67/2010-Câmara Municipal, 9 
oficio nº 254/2010 – Ministério Público, oficio s/n DAAP/0084/2010/eclm, oficio nº 151/10/esa, oficio nº 10 
012- coordenador dos conselhos locais de saúde, oficio nº 52/2010-GP- Câmara Municipal, oficio nº 11 
621/2010-ad, oficio nº WAB/174/2010/ml, oficio nº WAB/193/2010/ml, oficio nº WAB/181/2010/ml, oficio 12 
190/2010 – SMS, cópia do  oficio nº 67/2010 – ABO, oficio nº 21/2010 – SESA, carta do conselho municipal 13 
de assistência social(CMAS), processo 2210210/2010, processo nº 2210227 (CAS -pronto socorro), processo 14 
nº 2210227/2010(CAS – nova Rússia , processo nº 1340107/2010 – SMS. Ofícios enviados: ofício nº oficio nº 15 
137/2010, oficio nº 140/2010, oficio nº 141, oficio nº 142, oficio nº 144, oficio nº 145, oficio nº 146, oficio nº 16 
147, oficio nº 148. 2. Ordem do Dia: 2.1. Apresentação do plano Municipal de saúde (2010- 2013), 17 
pela Enfermeira Srª Vivian. Apresenta o Pano Plurianual com as diretrizes, e o que a Secretaria 18 
Municipal de Saúde pretende fazer durante os 04 anos (2010 a 2013). O presidente fala que o 19 
Conselho já solicitou que o Plano Municipal de Saúde fosse apresentado trimestralmente, mais 20 
ainda não foi apresentado em nenhum trimestre este ano. Diz, que se não for apresentado 21 
trimestralmente pode ter a certeza que não será aprovado porque não esta sendo cumprido a lei. 22 
O presidente pede para que a enfermeira Vivian volte na parte que fala sobre a terceirização, 23 
questiona que o relatório enviado ao Conselho esta com a redação diferente do qual esta sendo 24 
apresentado. A Srª Vivian fala que a redação inicial que tinha sido colocada gerou muitos 25 
questionamentos, a idéia inicial era essa. 2. Informe dos Conselheiros: O presidente informa o II 26 
Encontro Sobre Cuidados Paliativos “ o cuidado multiprofissional sem limites na Oncologia”, data 27 
15/10/2010, local: Cine Teatro Ópera, fala da importância da participação de todos os conselheiros 28 
e da comunidade. O presidente fala que será realizado a XVI Plenária Nacional de Conselheiros de 29 
Saúde nos dias 17, 18,e 19 de novembro de 2010, em Brasília-DF, sendo 2 representante do 30 
segmento do usuário 1 do segmento do trabalhador e 1 representante do segmento do gestor ou 31 
prestador, são quatro conselheiros para está Plenária Nacional e os conselheiros que estiverem 32 
livres nestes dias para participar desta plenária favor dar o nome junto a secretaria do conselho. O 33 
presidente pede para o Dr. Manoel Claro Alves Neto, ler os ofícios enviado e assinado por ele e 34 
pelo Dr. Swami Salgado Wanderley Jr. “Fomos informados verbalmente pelo Ilmo Dr. Marcelo 35 
Maravieski, coordenador do PSF, em 27/08/10, que esse Conselho está concordando que a Drª 36 
Suzana Helena Cardoso Martins, atualmente lotada na US Nilton Luis de Castro, seja transferida 37 
para a US do bairro Rio Verde, tendo em vista que nessa US não há médico atendendo. Dr. Manoel 38 
Solicita a real posição do Conselho, tendo em vista que os médicos das duas equipes que ficarão 39 
atendendo suas áreas na Unidade de Saúde Nilton de Castro, excepcionalmente atenderam os 40 
pacientes da área atendida pela equipe da Drª Suzana  e que sem ela ficará na mesma posição que 41 
atualmente está a US do Rio Verde. Fala ainda da circular/055/essa, em anexo, 18 médicos do 42 
PSF,assinam o oficio s/numero, de23 /08/2010, em anexo, discordando da determinação nele 43 
contida, em relação ao número e duração das consultas médicas, embora concordem com 44 
agendamento com horário marcado, para melhor conforto das pacientes, como sugerido, 45 
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anteriormente, por esse conselho. Solicito o parecer desse Conselho quanto à nossa posição em 46 
relação ao atendimento integral oferecido aos pacientes do PSF. Chamamos a atenção de V.S. que 47 
nos apoiamos no parecer 2225/2010, do CRMPR, de 09/07/2010, cópia do Processo Consulta 48 
3236/89, PC/CFM/no. 30/1990, do CMF. O presidente fala que e na parte que diz “Fomos 49 
informados verbalmente pelo Ilmo Dr. Marcelo Maravieski ...”,  o Conselho Municipal de Saúde não 50 
está conivente , não estava sabendo disso e que fique bem claro isso, diz que só tomou 51 
conhecimento quando o Dr. Manoel Claro Alves Neto entregou o documento na reunião da 52 
unidade de saúde Nilton Luis de Castro. O conselheiro Paulo Heusi fala que na comunidade dele 53 
(Rio Verde) está sem médico, diz que é competência da secretaria de saúde transferir o médico 54 
para outra unidade, até mesmo porque o  Conselho nunca tomou conhecimento disso. O Sr. Idison 55 
Souza Pinto fala que é a favor da terceirização.  O presidente fala sobre o Plano Municipal de Saúde 56 
(2010- 2013) vai ser enviado para as comissões e as comissões vão solicitar para a secretaria o que 57 
for necessário o que não tiver contemplando no Plano Municipal de Saúde e ter o parecer de todas 58 
as comissões aí, sim retornara para a plenária do Conselho. Diz que este Plano Municipal de Saúde 59 
deveria ter sido entregue no inicio do ano para ser analisado e aprovado para os quatro anos, mas 60 
como a Secretaria demorou, portanto só após passar por todas as comissões retornara para a 61 
plenária. O presidente encerra a reunião as 20h40minhs. 62 


