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Ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quinze
dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às vinte horas e dois minutos horas, na Sala
de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua: XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a primeira reunião extraordinária do CMS
de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista
de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira
Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os
presentes, conselheiros e participantes, 1. Ordem do dia. A 1ª secretaria Juliana de Jesus
Maciel faz a leitura dos ofícios: Ofícios Recebidos: oficio nº 001/2011 da União por
Moradia, oficio s/nº da coordenadora de Colegiado de Serviço Social, oficio s/nº da
Sociedade São Vicente de Paula, oficio nº Memo 006 da 3ª Regional de Saúde - SESA,
oficio s/nº do Instituto Sul Paranaense de Oncologia (ISPON), oficio nº 77/2010 3ª Regional
de Saúde - SESA, oficio s/nº do SAMU, oficio nº 012/2011do CESCAGE,oficio nº 022/2011
do Ministério Público oficio nº 04/SPG/201, oficio nº 04/SPG/2011- Dr. Manoel Claro Alves
Neto. Ofícios Enviados: Oficio nº 01/2011/CMS, ofício nº 02/2011/CMS, ofício nº
03/2011/CMS, oficio nº 06/2011/CMS. O presidente fala que tem que agradecer a todos os
conselheiros, e ao conselheiro Cesar José Campagnoli por este desafio, diz que não vai
ser fácil, fala que a vaga de conselheiro tem que ser participativa e vai continuar cobrando
este ano, diz que o conselheiro participa de Conferencia passa o dia todo lá assume um
compromisso e depois chega às reuniões e não comparecem. Fala da dificuldade do
Conselho Municipal de Saúde com a falta de conselheiros nas reuniões, como o CMS vai
deliberar (precisa para aprovar de treze) as vezes tem quatorze mais se saírem dois ou
faltarem, isso não pode acontecer. Fala que o objetivo é voltar a cobrar para que os
conselheiros não faltem à reunião, porque aqueles que faltarem vamos fazer o pedido para
a substituição. O presidente fala que este ano temos as pré-conferências e a Conferência
Municipal de Saúde e o objetivo é pelo menos em cada bairro da cidade fazer uma préconferência ou pelo menos em cada unidade de saúde fazer uma pré-conferência de
saúde, e discutir a saúde, porque não adianta nós estarmos aqui levantando crachás se
não sabemos o que esta acontecendo nas unidades de saúde. Fala também que vai às
unidades de saúde e tira fotos das unidades e isso vai apresentar na Conferencia
Municipal de saúde. Este ano vamos ter que montar as comissões e pede para os
conselheiros participarem das comissões, diz que vai aumentar mais quatro comissões.
Solicita o apoio para esta equipe que esta entrando aqui e para todos os conselheiros,
porque o conselho no mínimo tem vinte e quatro. A conselheira Neumari fala que tem duas
questões teve conferencia há dois anos boa parte do que foi aprovado ainda não foi
colocado em pratica é um circulo vicioso que se repete alguns anos, fala neste meio tempo
que a gente já fique observando o relatório da Conferência anterior, se não nós vamos
discutir as mesmas coisas e sair àquelas coisas maravilhosas que ficam apenas no papel,
mas que não se concretizam e devem ser concretizada, se não também a legitimidade de
uma Conferencia ela não vai ocorrer, então um dos pontos principais em trabalhar com a
Conferência é fazer vale, fazer sair do papel se concretizar via discussão, conversa, seja
com o gestor, trabalhador, usuário ou prestador, pra coisa não surtir efeito de forma
espontânea, natural, os órgãos necessários , Ministério Público enfim, aquele documento
que nós passamos o dia inteiro discutindo, conversando, trabalhando, votando e pra que
seja contemplado tudo aquilo que foi votado, qual vai ser a moral de chegar com a
proposta novamente a uma Conferência até mesmo nas Conferências Locais pra se
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discutir o relatório final da Conferência de 2009 e cima surgir algumas coisas que
aconteceram, estavam lá e não se concretizaram porque, o que aconteceu. Pra gente
saber se a realidade mudou ou não mudou o que realmente foi efetivado. O presidente fala
que o principal é o Plano Pluri Anual (PPA) e a Conferência Municipal de 2009 são os dois
pontos principais, alicerce para a Conferência de 2001. O presidente fala do prazo para a
realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde é de primeiro de abril de dois mil e onze
a sete de agosto de dois mil e onze. A 14ª Conferência Nacional se realizara de trinta de
novembro a quatro de dezembro de 2011. O presidente encerrou a reunião às 20h30min h.
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