
 

_____________________________________________________________________________   
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Rua: XV de novembro número 120 – sala 03 – Ponta Grossa – Paraná 
Email: conselhodesaudepg@hotmail.com Fone: 3229 – 7407 

Ata da 17ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 23 do 1 
mês de novembro de dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da 2 
Terceira Regional de Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta 3 
Grossa, realizou-se a décima sétima reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando 4 
presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. 5 
Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e 6 
procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e 7 
participantes, partindo para o Item 1. Aprovação das Atas. 15ª ata da reunião ordinária 8 
aprovada sem ressalvas, 16ª ata da reunião ordinária aprovada com as ressalvas do 9 
conselheiro José dos Passos da linha 24 a 27 e da linha 95 a 103. Informes da Mesa 10 
Diretora: ofícios recebidos: oficio nº2572/2010/GS, oficio g.f.n 59/2010/egm da SMS, 11 
oficio nº 155/2010 da SMS, oficio nº 036/2010 do Sindserv, oficio nº 447/2010 – 12 
DEPCON, oficio nº 109/2010 – SIMEPA, oficio nº 220/2010 da SMS da coord. de 13 
Vigilância Sanitária, oficio nº 221/2010 da SMS da coord. de Vigilância, oficio nº 222/2010 14 
da SMS da coord. de Vigilância, oficio circular 004/2010 da SNS, oficio nº 032/2010 - 15 
solicitação de cadastro da entidade Centro de Equoterapia dos Campos Gerais “Horse 16 
Life” Ofícios enviados: processo nº 3140340 (of. nº 185/2010/CMS), processo 17 
nº3140335 (of. nº 186/2010/CMS). 2.1. Explanação do projeto de informatização das 18 
Unidades de Saúde, apresentado pela técnica Fábia C. Rocha. A Srta Fábia fala das 19 
capacitações dos funcionários, que o volume de funcionários da SMS é muito grande e o 20 
sistema abrange todas as áreas, diz que como são três no setor é complicado dar este 21 
treinamento, então foi contratada uma empresa eles ajudam nesse serviço. Diz que foram 22 
comprados 90 maquinas (informática) paras as unidades de saúde. O conselheiro Cesar 23 
Campagnoli fala que gostaria de saber se há uma projeção de colocar em rede o 24 
prontuário único de saúde. A Srta Fábia responde que tem e explica com mais detalhes. 25 
2.2. Apresentação do Plano de Ações e Metas de 2011 – DST/AIDS para aprovação 26 
do CMS, juntamente com apresentação da planilha de gastos do PAM 2010. O Sr. 27 
Diego Osmar Rodrigues fala do Plano de Ações e Metas (PAM) para 2011 que é um 28 
instrumento de programação que deve refletir um processo de planejamento para 29 
definições de prioridades de metas e ações. O conselheiro Cesar José Campagnoli 30 
solicita para que o presidente faça a contagem de votos, porque vai se retirar, só 31 
não vai se retirar se for prejudicar alguma coisa aqui por falta de quorum.  O 32 
presidente fez a contagem e tinha (14 conselheiros). O presidente coloca em votação 33 
o Plano de Ações e Metas do PAM para 2011. Aprovado por unanimidade por 11 votos a 34 
favor. O conselheiro Isaias Cantoia Luis fala que esse mecanismo é uma apresentação 35 
formal è importe saber o plano de metas a serem atingidas em 2010, porque tem que ter 36 
estas metas, porque têm que ter alguma coisa acontecendo, qual é a situação da 37 
epidemia de (AIDS) em Ponta Grossa, quantos casos teve no último ano, qual foi os 38 
dados oficial, o dinheiro que foi passado em 2010, teve relação em numero de casos, 39 
porque precisa de dinheiro pra comprar tudo isso aqui, isso pra nos que somos 40 
conselheiros e não entendemos do assunto é importante. A conselheira Juliana de Jesus 41 
Maciel fala que na reunião ordinária do dia 19 de outubro de 2010, foi aprovado por 42 
unanimidade (dos presentes) em plenária que deveria ser apresentado novamente o 2º e 43 
3º trimestre com uma planilha mais detalhada do que foi gasto pelo Programa DST/AIDS.  44 
Fala ainda que saibam que a Srta Isabela desde aquela data já não fazia parte do 45 
Programa DST/AIDS e você (Diego) assumiu e pegou o bonde andando. Complementa 46 
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dizendo o que o conselheiro Isaias falou nós precisamos saber das atividades pra onde 47 
foi o dinheiro e como foi gasto.  O presidente fala que tem que ser apresentado o Plano 48 
de três em três meses. O Sr. Diego fala que a apresentação do PAM tem que ser feito de 49 
seis em seis meses. O presidente questiona se atingiu ou não as metas de 2010. O Sr. 50 
Diego fala que não pode apresentar um plano do qual ele não fez parte que na época era 51 
a Srta Isabela Nadal. 3. Informe dos Conselheiros: A conselheira Vivian Gaidarji fala que 52 
nesta fase de reestruturação da SMS, estão tentando fazer o Plano Municipal de Saúde da melhor 53 
forma possível, então gostaria de pedir este apoio aos conselheiros que quiserem fazer parte 54 
deste planejamento. Fala também que a partir de dezembro vai começar a discutir o relatório de 55 
Gestão e o que a Secretaria Municipal de saúde fez em 2010 e a Programação Anual de Saúde que 56 
é o que a SMS vai fazer no ano de 2011 e tem por lei o prazo pra entregar até maio, mais a gente 57 
quer encurtar, e entregar até março de 2011, tanto o Programa Anual como o Relatório de 58 
Gestão, fala que os conselheiros que quiserem fazer parte dessa Comissão. O presidente fala é só 59 
deixar o nome com as secretarias do Conselho Municipal de Saúde Ivone e Sueli. Fala ainda que os 60 
conselheiros estão tendo a oportunidade de trabalhar junto com a SMS para trabalhar na 61 
montagem do Plano, que faz parte da resolução nº 333 que os Conselhos devem participar. A Srª 62 
Alessandra fala que é enfermeira do Hospital Municipal (Amadeu Puppi), fala sobre o que esta 63 
acontecendo, diz que tinham uma sala de emergência com quatro leitos e esta sala atendia os 64 
pacientes que chegavam e precisavam de cuidados emergenciais (imediatos) passavam por 65 
expirador e monitor para estar monitorando estes pacientes. O que aconteceu é que esta sala foi 66 
fechada e não o Hospital Municipal. O Hospital Municipal continua atendendo exceto casos 67 
graves. Srª Alessandra fala que a partir do momento que vai se transmitir uma informação tem 68 
que ver se realmente está certa, porque às vezes a mídia exagera. A conselheira Vera fala que a 69 
Srª Alessandra (que a mídia exagera), aí a pergunta da conselheira Vera, a sala fechou. A Srª 70 
Alessandra responde dizendo que fechou. A conselheira pergunta foi à mídia que fechou, fala 71 
que, se fechou é porque alguma coisa estava errada e tem que perguntar a quem tem 72 
competência para fechar. O conselheiro Paulo Heusi fala que na mesma hora que a mídia fala mal 73 
do sistema acha que o sistema também tem o direito de entrar na mídia para se defender perante 74 
a comunidade. O conselheiro Jefferson fala que algumas semanas o Conselho já tinha recebido 75 
documentos da Vigilância Sanitária, inclusive apontado problemas e tinha uma serie de outras 76 
coisas e a gente achava que não era só uma sala que iria fechar e sim o pronto socorro inteiro. As 77 
medidas que estão sendo tomadas, elas vão alcançar o prazo da Vigilância Sanitária, porque eles 78 
acertaram em pedir uma interdição total pelo que ele (Jefferson) entendeu no relatório. A Srª 79 
Alessandra fala que estão sendo tomadas as providencia que na parte da enfermagem pode 80 
responder, mas quanto a outros setores não pode responder. O conselheiro Jefferson fala que 81 
gostaria que o Conselho solicita a presença do responsável pelo Pronto Socorro. O presidente fala 82 
da XVI Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde em Brasília, onde participaram por parte dos 83 
usuários o Sr. Sergio Ferreira Doszanet e a Srª Rosangela Mª Galvão Antunes e por parte da SMS a 84 
Srª Vivian Gaidarji de Moraes. Diz que fizeram uma moção pelos representantes de Ponta Grossa, 85 
onde conseguiram 207 assinaturas e passou para a Plenária Nacional, e os conselheiros que 86 
desejarem ver esta moção esta disponível no Conselho. O presidente fala que dia 03 de dezembro 87 
as 1800hs na Associação Comercial Industrial e Empresaria de Ponta Grossa (ACIPG) estará sendo 88 
realizado o 1º Encontro de Conselheiros Locais de Saúde onde todos os Conselheiros Municipais 89 
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de Saúde são convidados. O presidente fala que foi montado mais um conselho Local da unidade 90 
José da Silva Ribeiro. O presidente encerrou a reunião às 22h25min. 91 


