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Ata da 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 05 do mês 1 
de outubro de dois mil e dez, 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, 3 
realizou-se a décima quarta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes 4 
os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a 5 
presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à 6 
abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e 7 
participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da ata: 13ª ata da reunião ordinária 8 
aprovada. Informes da Mesa Diretora: ofícios recebidos: oficio nº 275/2010 do 9 
Ministério Público, oficio nº 04/SPG/2010 – SIMEPAR de Ponta Grossa, oficio s/nº/2010 – 10 
SIMEPAR de Ponta Grossa, oficio WAB/216/2010/ml da SMS, oficio/160/10/esa da 11 
SMS/gerencia de PSF, oficio s/nº do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimento de Serviço 12 
de Saúde de Ponta Grossa, Declaração da Associação Médica de Ponta Grossa, oficio nº 13 
122/2010 da SMS/Programa Municipal DST/Aids, convocação do SAMU para a conselheira 14 
Rosangela Mª Antunes, convite do “I Encontro sobre Cultura da Paz” Ofícios enviados: 15 
oficio nº 152/2010/C MS, Declaração referente ao processo nº 1340107/2010.  2.1.  16 
Apresentação do Orçamento da SMS relativo ao 1º e 2º trimestre de 2010.  O Sr. 17 
Claudio Augusto Jorge apresentou a prestação de Contas do Orçamento referente ao I E II 18 
trimestre de 2010. O conselheiro José dos Passos Neto fala que nunca chegou ao 19 
Conselho um relatório mensal de orçamento dessa maneira como esta sendo apresentado 20 
cada rubrica. Fala que nestes sete meses não recebemos os relatórios dessa forma. Fala 21 
que como é a primeira apresentação do orçamento e que já da para se ter uma visão do 22 
orçamento e de como é gasto na prefeitura, mas no final do ano o Conselho tem que 23 
responder um questionário do Tribunal de contas, onde são solicitadas diversas 24 
informações, e o que está aqui é o mínimo dessas informações, o que nós queremos é que 25 
cheguem todas aquelas informações que são solicitadas no questionário. Precisamos 26 
dessas informações e o Sr. Claudio sabe de todas essas informações, em quanto antes 27 
trouxerem para o Conselho melhor, porque se não vai ficar aquela discussão sem razões e 28 
mais uma vez todos vão se contrariar. 2.2. Aprovação: onde é solicitado o pagamento 29 
do crédito retroativo ao mês de maio/2010, da Equipe 022 da Unidade Saúde da 30 
Família Adam Polan Kossobudzki. O presidente fala que na pauta foi colocado como 31 
aprovação, mais não é para aprovação é só para o Conselho Municipal de Saúde tomar 32 
ciência, onde a Secretaria Municipal de Saúde solicita o pagamento do crédito retroativo ao 33 
mês de maio/2010 da Equipe 022 da Unidade Saúde da Família (USF) Adam Polan 34 
Kossobudzki. 3. Informe dos Conselheiros: A Irmã Silvonete (Pia União das Irmãs da 35 
Copiosa Redenção – Comunidade Terapêutica Rosa Mística) fala do projeto de utilização 36 
de 20 (vinte) leitos, conforme edital nº 001/2010/GSIPR/SENAD/MS, do processo seletivo 37 
que destina apoio financeiro a projetos de utilização de leitos de acolhimento por usuários 38 
de crack e outras drogas em Comunidades Terapêuticas, de acordo com o 39 
estabelecimento no decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, para avaliação e parecer do 40 
Conselho Municipal de Saúde. O presidente fala que os conselheiros estão cientes do que 41 
a irmã Silvonete apresentou, colocado em votação para aprovação que o CMS está ciente 42 
deste projeto, aprovado por unanimidade por (18 votos a favor). O conselheiro Paulo Heusi 43 
fala sobre a XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, sendo duas vagas para 44 
usuários, acha que deveria ser trazido para a plenária decidir. O conselheiro Rubens fala 45 
do II Encontro de Cuidados Paliativos, que será no cine Teatro Opera no dia 15 de outubro 46 
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fala que gostaria de mais uma vez convocar os conselheiros, é um trabalho que esta sendo 47 
feito com bastante dedicação. O presidente fala que a conselheira Gesiane Penteado, a 48 
qual faz parte da entidade dos Sindicatos dos Hospitais (1ª secretaria da Mesa Diretora) 49 
com a substituição da mesma, por outro conselheiro. O presidente fala que pelo Regimento 50 
Interno do C.M.S. o conselheiro Francisco de Barros (2º secretario) passa para o 1º 51 
secretario, e teremos uma vaga para 2º secretario, pergunta para os conselheiros 52 
presentes quem gostaria de ocupar essa vaga de 2º secretario. A conselheira Juliana fala 53 
que gostaria de ocupar a vaga, não tendo nenhum conselheiro interessado, a conselheira 54 
Juliana de Jesus Maciel foi eleita por aclamação. O conselheiro José dos Passos Neto fala 55 
que houve uma substituição de diretor da secretaria de saúde na área de recursos 56 
humanos e acha importante que o CMS solicite a presença dele para saber qual é a 57 
proposta para os servidores, para que se coloque a questão dos planos de cargos, 58 
carreiras e salário, para se constituir a famosa comissão para elaborar um plano com a 59 
valorização dos funcionários que estão na prefeitura e, também, outro assunto, discutir 60 
com o Sindicato a questão do assédio moral. Que se organizasse um encontro com os 61 
funcionários de saúde para que fosse explicado o que é assédio moral, o que os 62 
funcionários sofrem ou não sofrem, quais os recursos que eles têm referente a isso. O 63 
presidente fala que poderia solicitar ao Sindicato ou alguém que tenha conhecimento sobre 64 
este assunto. Fala que vai ser encaminhado oficio solicitando a presença do gerente de 65 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Fala ainda que precisamos montar 66 
uma comissão de Saúde Mental, gostaria que os conselheiros interessados participassem 67 
desta Comissão. O presidente encerrou a reunião às 20h50min. 68 


