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Ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos onze dias do 1 

mês de fevereiro de dois mil e dez, às vinte horas e trinta e cinco minutos , na Sala de Reuniões 2 

da Terceira Regional de Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, 3 

realizou-se a  primeira reunião extraordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os 4 

Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de 5 

quorum o Vice Presidente Isaias Cantóia procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a 6 

todos os presentes, conselheiros e participantes. Ordem do dia: O conselheiro Isaias fala do 7 

novo CMS e do biênio para 2010 a 2011: Gestores: Secretaria Municipal de Saúde, 3ª Regional 8 

de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (titular) a suplência a 3ª Regional de Saúde em 2011 9 

altera a titularidade fica com a 3ª Regional de Saúde e a suplência fica com a Secretaria 10 

Municipal de Saúde. Prestadores: Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Ponta 11 

Grossa(titular) e a União das Associações de Moradores – UAMPG (suplente),Associação 12 

Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV (titular) a Universidade Estadual de Ponta 13 

Grossa – UEPG (suplente), Instituto Sul Paranaense de Oncologia – ISPON (titular) e o Centro 14 

de Ensino Superior dos Campos Gerais (suplente). Trabalhadores: Associação Médica CRM, 15 

Associação Pontagrossense de farmacêuticos – ASFONPAR, Associação Brasileira de 16 

Enfermagem,  Associação Brasileira de Odontologia _ ABO, Sindicato dos Servidores Públicos 17 

Municipais, Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa (titular) e a Sociedade 18 

Paranaense de Medicina Veterinária (suplência), Segmentos dos Usuários: Associação de 19 

Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária – A TERRA, Grupo Fauna de Proteção aos animais,  20 

Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo,  Associação de Moradores da Vila São Francisco, 21 

Associação de Moradores do Jardim Wladimir s. Sâmara, Associação de Moradores do Bairro 22 

Santo Antonio, Associação da 3ª Idade Santa Paula, Central de Movimento Popular do Paraná, 23 

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 24 

Ponta Grossa e Região, Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas – 25 

Asfer, Associação dos Obesos Alertas. O conselheiro Isaias pergunta, quem são as pessoas 26 

eleitas para o biênio 20010 e 2011 na Conferencia e pede para os conselheiros novos ficarem de 27 

pé, diz que temos 5 entidades de usuários, 4 entidade do seguimento do trabalhador, 4 entidade 28 

do seguimento do prestador, 2 entidade do seguimento do gestor, então todos os seguimentos que 29 

foram eleitos na 8ª Conferência Municipal de Saúde têm representante nessa primeira reunião e 30 

todos os que estão aqui vão assinar uma lista de presença. O conselheiro Isaias fala que esta 31 

prevista para março pelo menos para o Conselho de Ponta Grossa, Palmeira, Jaguariaíva não é 32 

bem um treinamento mais esta tentando viabilizar junto com a Srª Paulina um nivelamento bem 33 

certinho do ponto de vista legal, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de 34 

responsabilidade de Conselho é uma reunião de três períodos de quatro horas então não podemos 35 

chamar isto de capacitação, pelo menos um nivelamento aonde se consiga colocar qual é a 36 

missão do CMS, porque o CMS existe, como atua cada um dentro do CMS, qual a 37 

responsabilidade de cada um. Isto vai ser feito no mês de março, com todos os conselheiros 38 

titulares e suplentes no caso de Ponta Grossa que já tem Conselhos Locais trazer pelo menos dois 39 



  

_____________________________________________________________________________
______________ 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua XV de novembro número 120 – sala 03 – Ponta Grossa – Paraná 

Email: conselhodesaudepg@hotmail.com Fone: 3229 – 7407 

2 

usuários e um trabalhador de cada CLS que está ativo, então teríamos aí sessenta setenta pessoas, 40 

sem custo sem investimento nem um, vamos tentar negociar com o gestor Municipal água, café 41 

essas coisas e o material mínimo que vai precisar.  1.1.  Tomada de posse dos Conselheiros para o 42 

Biênio 2010 e 2011 e eleição da nova Mesa Diretora do CMS Ponta Grossa. O conselheiro Isaias fala 43 

que essas entidades que foram eleitas na 8ª Conferência Municipal de Saúde e que os conselheiros 44 

novos e os que já participam do CMS há mais tempo. Diz que hoje vai se eleger uma Mesa 45 

Diretora que vai coordenar o CMS por um ano, o regulamento do CMS que a Mesa Diretora será 46 

composta por presidente, vice presidente, 1º secretario, 2º secretario, preferencialmente 47 

atendendo a todos os segmentos, ele não diz que tem que ser um de cada segmento mais 48 

trabalhou na perspectiva para que tenha um representante de cada segmento até porque o CMS é 49 

paritário, é interessante que a mesa seja paritária, mais isto não é uma questão que inviabiliza 50 

então ele faz a seguinte pergunta se tem alguém que tem uma chapa feita ou se faz a eleição 51 

cargo por cargo, o que os conselheiros acham, optaram por cargo. O conselheiro Isaias inicia a 52 

eleição para Mesa Diretora e pergunta quem gostaria de se candidatar para Presidente do CMS. 53 

Sergio tem mais alguém que gostaria de se candidatar a presidente não. Para Vice Presidente: 54 

Gilmar e Giovani. Para 1º Secretario: Paulo, Jiovany e Gesiane. Para 2º Secretario: Francisco e 55 

Rosangela. Iniciada a votação para presidente: Sergio ferreira Doszanet: 17 votos a favor e um 56 

contra. Para Vice Presidente: Gilmar: 15 votos. Giovani: 03 votos. Para 1ª Secretaria. Paulo: 02 57 

votos. Gesiane: 10 votos. Jyovany 06 votos. Para 2º Secretario: Francisco: 15 votos. Rosangela: 58 

03 votos. O Vice Presidente Isaias Cantoia fala que o novo CMS vai ser presídio para o ano de 59 

2010.  Presidente – Sergio Ferreira Doszanet do segmento do usuário. Vice Presidente – Gilmar 60 

Alves do Nascimento do segmento do gestor. 1ª Secretaria – Gesiane Penteado do segmento 61 

prestador. 2º Secretario: Francisco Pereira de Barros do segmento trabalhador, contemplados 62 

passa a Mesa do CMS, diz que a Mesa Diretora esta muito bem representada e que o Sergio 63 

gosta de fazer isso, trabalha pelo Conselho e tem um pouco mais de tempo para se dedicar, 64 

porque ele já se dedica para os Conselhos Locais de Saúde. Acha que foi uma boa eleição do 65 

CMS e agradece a todos, pede uma salva de palmas para os representantes que iram compor a 66 

nova Mesa Diretora. Fala que uma nova proposta que ele faz para a Mesa avaliar é de mudar as 67 

reuniões para quinta feira, encerrada a reunião as 21: 30 h. 68 


