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            Ata da 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 1 

Aos dezessete dias do mês de novembro 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 quarta 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 Vice Presidente Isaias 5 

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

participantes, partindo para o primeiro item da pauta: aprovações das 11ª e 12ª atas, atas aprovadas sem 7 

ressalvas. Informes da Mesa Diretora: Foram lidos os ofícios recebidos e enviados. Ofícios recebidos: 8 

oficio nº 149/2009/HV/ADM, oficio nº 14/2009jas, oficio nº 416/SCRCA, oficio 040/09, oficio GSB 91 9 

/2009, relato da SRª Maura Fernandes Caetano. Duas convocações do SAMU. Ofícios enviados: oficio nº 10 

113/2009/CMS, oficio nº 118/2009/CMS, oficio nº 121/2009/CMS, oficio 1222/2009/CMS, oficio 11 

123/2009/CMS, oficio 124/2009/CMS, oficio 125/2009/CMS, oficio nº 126/2009/CMS, oficio 12 

127/@))(/CMS, oficio 129/2009/CMS. Ordem do Dia: 2.1. Relatório da Conferência Municipal de Saúde. 13 

O conselheiro Isaias fala que vai deixar o item 2.1. pra depois e diz que vai falar um pouco da composição 14 

do novo Conselho que foi uma das coisas que nos trabalhamos muito quando estávamos organizando a 15 

Conferencia Municipal de saúde, discutíamos que precisamos trazer mais gente para dentro do CMS, é 16 

porque o que a gente notou nesta gestão do CMS da ultima Conferencia até agora foi que no processo 17 

eleitoral para compor o CMS nós percebemos que não houve uma participação, o incentivo de várias 18 

entidades no processo eleitoral, muito embora houve representatividade de muitas entidades dentro da 19 

Conferencia Municipal de Saúde não houve um esforço de fazer com que as entidades pleiteassem vaga no 20 

CMS, o que aconteceu que muitas entidades acabaram ficando com mais de uma vaga de titularidade no 21 

CMS, e o que notamos que estas entidades com o passar do tempo   começaram a deixar de participar. Isso 22 

comprometeu a gestão do CMS, que para dar resposta à uma série de demandas e não tínhamos pessoas 23 

para fazer isso.  A Comissão que avalia os contratos dos hospitais necessita da participação  de um 24 

conselheiro preferencialmente usuário, mais temos dificuldade de usuários que participem dessas reuniões 25 

e que tenham tempo para estar aprendendo um pouco como funciona toda essa dinâmica dos contratos 26 

dos hospitais. A Comissão do controle de atendimento das emergências e urgências também precisa de um 27 

conselheiro preferencialmente usuário. Nesta Conferencia trabalhamos numa perspectiva de ampliar o 28 

máximo possível de entidades participando do CMS tanto que não tivemos no CMS nem uma entidade com 29 

mais de uma vaga a não ser o segmento do gestor que são três vagas e ficou dividida entre o Gestor 30 

Estadual e o Gestor Municipal uma vaga titular para cada um e uma vaga titular e uma suplência alternada, 31 

o resto felizmente conseguimos no segmento Trabalhador, no segmento Usuário que todas as vagas 32 

fossem preenchidas por entidades diferentes inclusive algumas com uma vaga com entidade sendo titular 33 

e a outra entidade com a suplência. É muito importante que nós tenhamos essa grande participação essa 34 

nova participação do CMS achamos que vamos ter vinte e quatro conselheiros que estarão participando 35 

ativamente de todas as reuniões e não vão acumular mais de uma vaga no CMS. E, por fim salienta que 36 

temos que garantir a partir de janeiro de 2010 que o CMS seja mais ativo, participativo e atuante porque 37 

cada vez mais notamos que o CMS esta sendo muito requerido. Tudo hoje em dia tem que passar 38 
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obrigatoriamente pelo CMS então as demandas para o CMS vão aumentar e essa demanda aumenta 39 

também a necessidade de maior comprometimento e compromisso dos conselheiros, porque se nos 40 

formos conselheiros só para vir na reunião de uma hora e meia a duas horas a cada quinzena é impossível 41 

qeu o CMS de conta de sua atribuição. O conselheiro Idison faz que faz um pedido para sair do segmento  42 

prestador de serviço para o segmento de usuário. O conselheiro Isaias faz que não pode mudar a regra no 43 

meio do jogo, diz que só vai mudar na próxima Conferencia Municipal de Saúde se for revisto os critérios 44 

para estabelecer cada segmento. O conselheiro Cesar José Campagnoli diz que uma proposta aprovada em 45 

uma Conferencia Municipal de Saúde o termo usado do inicio é reabilitar um erro acha que o CMS deveria 46 

rever com a finalidade porque em nem um momento esta escrito que a proposta do CMS, diz que a 47 

Conferencia é o fórum Maximo. O vice presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião as 48 

8:55h. 49 


