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            Ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 1 

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

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

terceira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes 4 

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

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

partindo para o primeiro item da pauta: fala que a nona reunião não deu quórum e a memória não tem 7 

aprovação, aprovação da 10ª ata, ata aprovada sem ressalvas. Informes da Mesa Diretora: Foram lidos os 8 

ofícios recebidos e enviados. Ofícios recebidos: oficio nº 506/EAUD/PR, oficio nº 043/2009 - Grupo 9 

Fauna, ofício nº 044/2009 – Grupo Fauna, oficio nº WAB/279/2009/ef, oficio nº 66/09 SMS, oficio 083/09 10 

SANU – PG, oficio DGS 77/2009 jas SMS, oficui nº 357/2009, Porcessonº 2090080/2009- esta solicitando a 11 

substituindo do conselheiro Claudio Marmentini pela conselheira Giana Pinheiro Machado, ABEN 12 

(Associação Brasileira de Enfermagem) – esta solicitando a substituição da conselheira Angela Maria 13 

Bonzanini pela conselheira Eliane Fernandes, Processo nº 1380334/2009, Processo nº 1200229/2009, 14 

Processo nº 2750278/2009. Ofícios enviados: oficio nº 99/2009/CMS, oficio nº 100/2009/CMS, oficio nº 15 

101/2009/CMS, oficio nº 102/2009/CMS, oficio nº 103/2009/CMS, oficio nº 104/2009/CMS, oficio 16 

105/2009/CMS, oficio nº 108/2009/CMS, oficio nº 110/2009/CMS, oficio nº 111/2009/CMS, oficio nº 17 

112/2009/CMS, oficio nº 114/2009/CMS, oficio nº 115/2009/CMS, oficio nº 116/2009/CMS, oficio nº 18 

117/2009/CMS, Processo nº 2800078/2009. Ordem do Dia: 2.1 Conferência Municipal de Saúde: O 19 

presidente fala que neste momento está acontecendo uma pré conferencia no Jardim Paraíso do segmento do 20 

usuário que iniciou as 18:00h e se encerra as 20:00h. Diz que já temos uma proposta do Regimento Interno e 21 

vai ser apresentado na Conferência Municipal de Saúde para apreciação, fala que vai aprovar e alterar o 22 

Regimento Interno no dia da Conferência Municipal de Saúde, o Regulamento já foi aprovado na reunião 23 

anterior e já foi mandado para a homologação e publicação no diário Oficial foi publicada nos dias 03, 04 e 24 

05 de outubro de 2009. A resolução 002/2009 que diz o CMS reunido ordinariamente em 22 de setembro de 25 

2009 resolve aprovar por unanimidade dos presentes a convocação da 8ª Conferência Municipal de Saúde no 26 

dia 31 de outubro do corrente ano e quatro pré conferencia do dia 19 ao dia 27 de outubro, nos locais a 27 

serem designados. A resolução 003/2009 o CMS reunido ordinariamente em 22 de setembro de 2009 28 

resolve: convocar a comissão organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde para elaborar regulamento 29 

e regimento para a condução da 8ª Conferência Municipal de Saúde com vista da nona Conferência Estadual 30 

de Saúde. O presidente fala que a Conferência Municipal de Saúde será somente no dia 31 de outubro e não 31 

mais nos dias 30 e 31 de outubro, porque o auditório da reitoria já estava locado, então vai ser somente no 32 

dia 31 de outubro de 2009 das 8:00h da manhã as 20:00h são 12horas de Conferência, esperamos todos lá 33 

observadores, convidados e delegados e não esquecendo que os delegados tem que participar das pré 34 

conferências que estão acontecendo esta semana, do Prestador dia 22 de outubro as 19:00h na sede do CMS,  35 

Trabalhador e Prestador vai ser dia 26 de outubro na ABO as 19:00h, do Usuário nos dias 20, 22, 26 e 27 de 36 

outubro. 2.2 Apresentação e apreciação do termo de ajuste da Vigilância Sanitária para 2009: O 37 

presidente fala que foi apresentado uma proposta da vigilância em saúde em 2009, a proposta não foi 38 

aprovada, depois conseguiu reunir algumas pessoas no CMS e acertaram algumas coisas, existe a 39 

necessidade da parte de Vigilância Sanitária do Município passar pelo CMS então o que foi feito 40 



  

___________________________________________________________________________________________ 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Rua XV de novembro número 120 – sala 03 – Ponta Grossa – Paraná 
Fone: 3229 – 7407 

2 

desmembrado da Vigilância em Saúde e passar a parte da Vigilância Sanitária para credenciar caso não 41 

tenha quorum baseado em referendo ou seja a mesa aprova e depois é  só pra sancionado a próxima reunião. 42 

O Sr. Jocelito fala que assumiu a Vigilância Sanitária e pegou o bonde andando, existe a necessidade do 43 

Plano de Vigilância Sanitária passar pelo CMS. Fala que o plano inicial foi um plano global da Vigilância da 44 

Saúde e para aprovação do CMS é necessário passar apenas o Plano da Vigilância Sanitária e diz que vai 45 

passar apenas o que foi planejado para este ano, hoje não seria uma prestação mais uma parte do que esta ali 46 

já foi executada ou esta em execução, muito pouca coisa não foi executada ainda. O primeiro item Estrutura 47 

Legal investir na equipe da Vigilância Sanitária na função de fiscalização, investir na função seria solicitar 48 

ao Secretario de Saúde Dr. Winston Antonio Bastos o aumento do quadro funcional e manutenção das 49 

carteiras funcionais manterem os funcionários na Conferencia, a meta seria a contratação de seis novos 50 

inspetores sanitários, um enfermeiro, um farmacêutico bioquímico, um veterinário. Diz que por enquanto 51 

conseguiram um farmacêutico bioquímico. Os responsáveis seria a diretoria da vigilância em saúde, 52 

gerencia da vigilância sanitária, gerencia de epidemiologia, depois seria o Secretario Municipal de Saúde, o 53 

superintendente da secretaria e diretores de gestão os recursos financeiros seria garantir a dotação 54 

orçamentária para a contratação de novos profissionais, carteiras funcionais estratégia isto esta sendo orçado 55 

para que se possa atingir a meta que foi proposta inclusive seria em 2009. Segundo item seria estrutura a  56 

Diretoria de Vigilância em Saúde propor atenção a estrutura organizacional da Secretaria da Saúde 57 

contemplando novas áreas especificas em Vigilância em Saúde isso já foi feito e encaminhado junto com o 58 

Plano da Secretaria foi encaminhado para a Câmara Municipal, fala que estas são as informações que ele 59 

tem até o que cabia até o limite de gerencia de Vigilância Sanitária e a Diretoria de Vigilância em Saúde já 60 

foi trabalhado, agora dependemos da aprovação da Câmara Municipal. O conselheiro Paulo pergunta: que 61 

esse item dependeria da contratação de seis novos inspetores sanitários. O Sr. Jocelito fala que não isso seria 62 

apenas estruturar, diz que vai dar um exemplo: criar uma gerencia de Saúde do Trabalhador, criar uma 63 

supervisão da Saúde do trabalhador, uma supervisão da Saúde Ambiental, uma parte de Alimentos, uma 64 

parte de Vigilância em Saúde, organizar a lei trabalhista intendente junto com a estrutura que já tem precisa 65 

saber que o funcionário de nível superior que esta dentro desta meta proposta, a contratação do medico 66 

veterinário. Terceiro Item Os recursos financeiros seria garantir a dotação orçamentária, que é o mesmo caso 67 

do ali de cima. Só o primeiro semestre de 2009, foram feitos vários semestres, não foi feito no primeiro 68 

semestre. Educação isto tem que verificar, tem até o final do ano para acontecer e vamos aguardar para ver o 69 

que acontece na câmara Municipal. Este Plano vai entrar junto a questão da Vigilância Sanitária. Quarto 70 

item Propor leis especifica que contentem as necessidades do Município, encaminhar propostas de leis ao 71 

poder legislativo e executivo formular minuta de legislação Municipal sobre algumas áreas como feiras 72 

livres e vão acompanhar a votação junto à câmara Municipal. Diz que estão elaborando algumas leis para o 73 

ano que vem. Então a metas seria leis criadas e aprovadas e os responsáveis pela equipe da Vigilância 74 

Sanitária isso esta acontecendo, diz que estão fazendo reuniões periódicas com as equipes que se possa 75 

atualizar a legislação, as parcerias seria com as diretorias e pela a execução em 2009.  Uma segunda linha de 76 

trabalho seria a parte de estrutura física e de matérias então a primeira ação seria a estruturação da 77 

Vigilância Sanitária, diz que a estrutura lá esta precária. Encaminhar ao Secretario de Saúde Projeto de 78 

adequações das instalações físicas, acompanharem processos de aprovação das adequações e instalações 79 

físicas as metas das instalações da Vigilância Sanitária em local adequado para que possam desenvolver os 80 

trabalhos. Fala que já foi feito o projeto de alteração foi feito o orçamento e esta sendo encaminhada para 81 
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licitação. O presidente fala que incomoda bastante é que todo ano a SMS faz uma reforma a um determinado 82 

lugar a Vigilância já passou por vários lugares não só a Vigilância Sanitária como outros setores também a 83 

epidemiologia foi para o 26 de outubro, agora volta pra lá, isso que o CMS vê, querendo ou não se perde 84 

dinheiro, cada vez que se vai reestruturar fisicamente um local, vai gastar o dinheiro publico. Fala que de 85 

repente é melhor compra uma casa por cem mil e ter o imóvel escrito ali certo. O Sr. Jocelito fala que tem 86 

dinheiro no valor de R$ 31.612,00 é exclusivo para sala da Vigilância Sanitária. Diz que a única coisa que 87 

vai se mexida a mais ali vai ser os banheiros, vai ser feito a sala, o banheiro e as calçadas com este dinheiro, 88 

acredita que ele na força que vai ficar um bom tempo, fala que ele já é antigo e que o Carlos já trabalhou 89 

com ele na Vigilância Sanitária e diz que eles já mudaram em umas três a quatro salas. Lotar a Vigilância 90 

Sanitária com equipamentos espeficicos, as atividades propostas seria contratação de empresas para o 91 

fornecimento de lanches utilizados nas capacitações de campanhas preventivas educativas, isso já aconteceu. 92 

Aquisição mobiliaria aquisição da adequação da Vigilância Sanitária de matérias de informática, aquisição 93 

de veiculo para a equipe da Vigilância Sanitária, as metas seria dos convênios realizados e assinados, 94 

responsáveis Diretoria Administrativa, Financeira e Diretoria de Saúde e Gerência de Vigilância Sanitária. 95 

Os recursos financeiros dentro destas atividades vão usar cinquenta e dois mil só na parte de mobiliário e 96 

matérias de informática porque dentro do plano tem alguns itens que vão precisar que o pessoal esteja 97 

equipado para que possam cumprir com as metas não só plano mais também do Ministério da Saúde. Esta 98 

sendo comprado um micro para cada funcionário, impressora e mais dois veículos isso já esta em processo 99 

de compras. Estrutura Administrativa operacional manter cadastro dos estabelecimentos atualizados, manter 100 

cadastro compatível com o SINAVISA, manter atualizados os dados cadastrais, diz que o (SINAVISA) é o 101 

Serviço de Informação Nacional de Vigilância Sanitária. Os responsáveis pela estrutura: Simone e Otavio da 102 

Vigilância Sanitária, parcerias com a 3ª Regional de Saúde, que vai ter um curso agora na quinta e sexta 103 

feira sobre o SINAVISA onde vão fechar a Vigilância Sanitária e todos vão fazer o curso, estão fazendo o 104 

cadastro da SINAVISA mais se tem muita dificuldade. Então vai ter o treinamento na 3ª Regional de Saúde 105 

onde todos vão participar onde todos estejam aptos a poder fazer o cadastro da SINAVISA. As metas seriam 106 

procedimentos administrativos e fiscais, utilizar copias elaboradas pelo Estado responsavel pela equipe de 107 

Vigilância Sanitária Municipal e Estadual parcerias com a 3ª Regional do Município, isso esta sendo feito a 108 

nível de Município e de Estado e tem conversado bastante com o pessoal do Estado e tem uma mesma linha 109 

de ação que os outros Municípios fora isso estão fazendo reuniões internas a cada quinze ou trinta dias no 110 

máximo para trabalhar estas questões. Adequar a equipe de Vigilância Sanitária para a execução das 111 

atividades programadas, encaminhar ao Secretario de Saúde Dr. Winston Antonio Bastos justificativas e 112 

solicitação da equipe, acompanhar o processo de ampliar a equipe da Vigilância Sanitária e votar novos 113 

servidores na área de trabalho. A meta seria então contratar farmacêutico para coordenar o posto de saúde, 114 

medico veterinário para coordenar o setor de alimentos um engenheiro civil para saneamento básico um 115 

engenheiro para segurança do trabalho os responsáveis o Secretario Municipal de Saúde o superintendente e 116 

a diretoria de gestão parcerias a Diretoria de Vigilância em Saúde e a própria Vigilância Sanitária. Elaborar 117 

e executar plano de capacitação identificar a necessidade de capacitação, priorizar a capacitações, programar 118 

capacitação. Meta capacitação dos funcionários, os responsáveis: o Secretario Municipal de Saúde, o 119 

superintendente e o Diretor de Gestão e as parcerias a Secretaria de Saúde e a3ª Regional de Saúde. Os 120 

recursos financeiros para este curso foi previsto em torno de dez mil reais. O índice de verificação de 121 

capacitação seria ano fazer o relatório de índice de capacitações realizadas e ano que vem, vai ser prestar 122 
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contas de tudo que foi feito. Educação e comunicação a população a meta seria elaborar ações educativas 123 

elaborar projetos de educação e formação em Vigilância Sanitária diz que isto tem alguma coisa que já foi 124 

feita, responsáveis diretoria de Vigilância em Saúde gerência e coordenadores, parcerias departamento de 125 

transito da prefeitura e terceirização de serviços de comunicação. Divulgação da alerta Sanitária seria 126 

estabelecer e implantar procedimentos de divulgação de alerta Sanitário, responsáveis seria diretoria de 127 

Vigilância em Saúde, coordenadores do setor e Vigilância Epidemiologica, parcerias com o departamento da 128 

prefeitura. Ações de Vigilância Sanitária Epidemiologica incentivar ação de investigação doenças 129 

epidemiológicas e encerrar oportunamente os casos, metas doenças modificadas e encerradas oportunamente 130 

aqui vale ressaltar que nessas modificações esta resolvendo o problema de acidente do trabalho diz que 131 

tiveram uma reunião com o pessoal da 3ª Regional de Saúde responsavel por este setor para que se possa 132 

implementar estas modificações no Pronto Socorro, no SAMU então para que se possa fazer estas 133 

investigações de acidente de trabalho, parcerias seria os hospitais e a atenção básica. Outra ação seria 134 

participar dos processos da educação destinadas as equipes de Saúde da Família. Ações inter setoriais 135 

estabelecer orientações básicas sobre alimentação em escolas de ensino fundamental. Fortalecimento da 136 

Gestão participar a distancia do Controle Social do SUS, atividades voltar pelos interesses do CMS e 137 

participar de atividades dos Conselhos seria todas as ações do CMS e diz que já entrou em contato com o 138 

CMS em algumas ações e diz que estão deixando o CMS a par das coisas que estão acontecendo tanto é que 139 

a CAF foi encaminhada para o CMS a idéia é estreitar um pouco mais a relação da Vigilância Sanitária e da 140 

Secretaria como Conselho Municipal de Saúde a parceria seria com o CMS mesmo. Ultimo item participar 141 

da Confiança da participação dos gestores, promoverem eventos para a sensibilização dos gestores sobre a 142 

Vigilância Sanitária promover a qualificação dos profissionais envolvidos na Vigilância Sanitária do 143 

Município, participação do curso estratégias do SUS. Então para esses itens que foram previsto para 144 

aquisição desses serviços de 175 mil reais para fazer estas ações este dinheiro está disponível e já esta sendo 145 

gasto, já foi gasto uma boa parte desse dinheiro. O presidente Carlos Eduardo Coradassi fala que os 146 

conselheiros que concordarem com a apreciação do Plano, colocado em votação 14 votos a favor, aprovado 147 

por unanimidade. Informes dos conselheiros: O conselheiro Gilmar Nascimento fala que gostaria de fazer 148 

um esclarecimento dizendo que estava como titular e depois informaram que ele era suplente e por esse 149 

motivo não veio em algumas reuniões do CMS, segundo em relação aqueles folders que foi informado dos 150 

postos de Saúde e tudo mais o folder aconteceu exatamente como ele estava como suplente e agora esta 151 

como titular, existia dentro do serviço uma verba que é especifica pra organização daquele tipo de 152 

procedimentos, informe que até então aquilo estava inspirando para o próximo ano e eles não sabiam o quer 153 

fazer com aquilo com valores e necessidade, então aquela idéia de fazer folders foi praticamente deles, o 154 

fato de ter pro exemplo a falta do numero da ouvidoria só com o informe do CMS, diz que foi passado por 155 

varias pessoas que viram então foi pensado em fazer, e a ouvidoria informou que talvez fosse mudar como a 156 

de agora, nos pedimos para eles carimbar e até agora eles não passaram articular qual vai ser o ritmo 157 

proibido, fala que algum erro que tem em termos de datas, telefones e endereços é usado o mesmo cadastro 158 

da prefeitura, como nos referimos mais aqueles que a gente passe tais informações, gostaríamos que as 159 

pessoas que observassem os erros de datas, telefone e endereços que façam a gentileza de passar para eles 160 

para que o próximo não ocorra. Fala que eles notaram o objetivo do resultado foi mais positivo do que 161 

negativo, apesar de ter faltado algumas coisas. O conselheiro Isaias fala que a respeito da Conferencia 162 

Municipal de Saúde é fundamental que tenhamos na Conferência uma plenária cheia como a que esta aqui 163 
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hoje isso é fundamental, fala a respeito das pré conferencias e da importância que todos os segmentos 164 

participem. Diz que até o dia 26 de outubro teremos as pré conferencias em vários locais, as pré conferencias 165 

dos usuários, trabalhadores e prestadores. Fala que queremos ter o numero completo de usuários e ainda 166 

mais gente do segmento do usuário assistindo como convidado, observador para que nós consigamos ter 167 

uma Conferencia onde efetivamente faça uma descução bem importante para a questão da Saúde do 168 

Município. Fala que na segunda feira vai ter uma reunião na prefeitura com os funcionários administrativos 169 

que irão trabalhar no dia 31 de outubro na 8ª Conferência Municipal de Saúde. Fala também que a questão 170 

da UEPG também já esta acertado quando a estrutura que vamos ter lá, como vai receber o pessoal com café 171 

da manhã, almoço e café da tarde, e diz que estamos trabalhando na perspectiva de ter uma Conferencia boa, 172 

mais tudo isso só vai ficar bom se tiver participação, acha que cada um que destes que estão aqui que são 173 

estudantes da área de saúde, participem como observadores ou convidados. Reforçando que na segunda feira 174 

teremos a pré conferencia do segmento trabalhador, diz que acha importante ter todas as categorias 175 

profissionais que trabalham na saúde representada no CMS. Fala que nos temos no CMS vinte e quatro 176 

vagas no CMS e seria muito bom se tivéssemos quarenta e oito entidades diferentes compondo o CMS aí 177 

sim iriam ter um CMS representando muito mais a população de Ponta Grossa trabalhou nessa definitiva e 178 

diz que são cinquenta vagas no segmento do trabalhador e nos temos na prefeitura mais de mil e cem 179 

funcionários. Fala também das pré conferencias dos usuários que todos os dias têm pré conferencia e são 180 

cem delegados. Fala também que já conversou com o Dr. Winston Bastos sobre o gestor e acertaram com a 181 

3ª Regional de Saúde, são vinte e cinco delegados. E no dia 22 de outubro teremos a pré conferencia do 182 

prestador que será as 19:00h na sede do CMS e são vinte e cinco delegados. E diz que só assim vamos ter 183 

um CMS forte, participativo, e um CMS como falamos trabalhar na perspectiva em conjunto com o 184 

Município e a sociedade propor uma política de saúde para todo mundo, por isso que no tema da 8ª 185 

Conferencia Municipal de Saúde é Ao SUS o que é do SUS, acha que tem que trabalhar nesta definitiva e 186 

resgatar todo o papel do SUS e a importância  que tem para todos nós da sociedade. O conselheiro Isaias fala 187 

que amanhã as 9:30h da manhã vão ter na 3ª Regional de Saúde uma reunião da avaliação do contrato de 188 

dois hospitais, o hospital da Criança João Vargas de Oliveira e o  hospital Municipal Amadeu Pupi que são 189 

hospitais do Município e se tem alguém que queira participar da reunião amanhã. O conselheiro José dos 190 

Passos Neto fala que tem que discutir também a parte de especialidades toda a questão de CMS e a 191 

Conferencia que vem pela frente, que venha alguém da prefeitura para dizer como este funcionado a questão 192 

da especialidade as quais tem em Ponta Grossa, a qual não tem para se ter uma idéia de como esta, a outra 193 

questão é de que foi enviado um oficio para a prefeitura solicitando a lista de medicamentos, quais são as 194 

unidades que tem os quais não tem. Conversando com a secretaria do conselho a qual informou que não teve 195 

nem um repasse dessas informações para o CMS, e gostaria que se mandasse outro oficio para que se tenha 196 

uma idéia do que esta acontecendo. Em terceiro lugar sabe se que esta sendo preparado um plano de cargos 197 

carreira e salários e acha que é uma coisa que deveria ser apresentado para os conselheiros no CMS para os 198 

profissionais de saúde se não for aqui no CMS que tem essa parte com os profissionais antes de ser passado 199 

para a câmara dos vereadores para ser aprovado. O presidente fala que em contato com a Gisele ele falou a 200 

ela que fosse apresentado para o CMS e pediu ao Dr. Gilmar, Jocelito que reforçassem e disse que é uma 201 

coisa que vamos bater o pé na Conferencia Municipal de Saúde e é uma questão de legitimidade se não é 202 

para discutir planos de cargos carreiras e salários a onde tem profissionais de saúde, vamos discutir a onde, 203 

então só gostaria de contar com a colaboração deles justamente pra isso. Diz que não foi um documento 204 
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oficial porque isso é do gestor apresentar para o CMS, e não o CMS ter que cobrar isso, na verdade quando 205 

se trabalha com parceria tem que trabalha tanto nas idas como nas vindas, receber estas informações é 206 

crucial porque na verdade é assim pra executar o controle social quem esta elaborando o plano de cargos 207 

carreiras e salários, para o controle social o trabalhador tem que estar elaborando juntos, esta informação nos 208 

não temos, quem participou da elaboração quanto que falta, são documentos que oficializam os 209 

trabalhadores de saúde do Município quantos foram ouvidos para argumentar, discutir isso é o controle 210 

social do segmento do trabalhador.  A conselheira Luciene pergunta se alguém participou. O presidente 211 

responde que ninguem participou.  A conselheira Luciene diz que é estranho porque eles têm a do Estado, a 212 

Secretaria Estadual de Saúde, sindicato participou, mandaram uma correspondência e foi aberto a todos os 213 

funcionários com algumas propostas. O presidente diz que existe uma proposta de resolução do CMS. Uma 214 

deliberação do CMS quanto ao plano de cargos carreiras e salários do Município. O conselheiro Isaias fala 215 

que uma parte que o conselheiro Neto fala aí, nos vamos ter na Conferencia Municipal de Saúde uma 216 

palestra que convida uma pessoa tentando abordar o tema principal da Conferencia e nesta Conferencia 217 

temos uma opção diferente convidar o gestor do Município para que ele apresente a proposta que o 218 

Município tem e para que se possa discutir o Plano de Saúde e fazer este debate. Então no primeiro 219 

momento da Conferencia o gestor vai apresentar a todos da plenária a proposta do Plano Municipal de 220 

Saúde. O Plano Municipal de Saúde mais aquelas outras propostas que se no regulamento junto ao CMS vão 221 

ser objeto de discussão durante todo o dia aí acha que todas estas questões terão a possibilidades de serem 222 

abordadas e serem colocadas por todos na condição de delegados se for preciso votar e na condição de 223 

participantes nas discussões dos grupos. O presidente fala que quando se pede para apresentar o Plano 224 

Municipal de Saúde, seja apresentado por uma pessoa que conheça o Plano Municipal de Saúde porque 225 

justamente ele precisa de uma identidade no dia da Conferencia para aquela pessoa de repente responder 226 

algumas questões que vão ser importantes, e a gente sabe que o gestor esta com algumas dificuldades com 227 

relação a isso quanto as mudanças que ocorreram no ultimo tempo, diz que já entrou em contato com o Eric, 228 

com o Dr. Winston Bastos com relação a isso, porque precisamos de uma pessoa que apresente o Plano 229 

Municipal de saúde mais que conheça a proposta. O conselheiro Isaias fala que nos não vamos ter outra 230 

reunião deste CMS antes da Conferencia Municipal de Saúde, vamos ter só as reuniões setoriais e pede que 231 

todos os conselheiros, sabe que todos tem suas atividades e dificuldades mais nos ajudem na medida que for 232 

possível na Conferência Municipal de Saúde fazendo a divulgação, trazendo mais gente participando no dia. 233 

O presidente Carlos Eduardo Coradassi agradece a presença de todos e encera a reunião as 21:00h. 234 


