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Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quinze
dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove 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 ordinária 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, partindo para
o Item 1. Aprovação da Ata. 19ª aprovada com as ressalvas do conselheiro Paulo
Heusi nas linhas 56 ( referente a SMS), e na linha 68 tira o nome do conselheiro que
esta repetido, e acrescentar a fala do conselheiro José dos Passos neto. 2. Ordem
do dia. 2.1. Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2011 a 2012. O presidente fala
que precisa de uma pessoa para coordenar a eleição da Nova Mesa Diretora de
2011 a 2012. A conselheira Neumari Perpetua da Cunha se habilita para coordenar
a eleição. O presidente pergunta se tem algum conselheiro contra a conselheira
Neumari coordenar a eleição. O conselheiro Paulo Heusi pergunta se os
conselheiros indicados pela secretaria foram decretados. O presidente fala que as
indicações chegaram ontem ( dia 14 e 15 de fevereiro) e vai ser enviado um oficio
para a Secretaria Municipal de Saúde para a publicação e homologação com o
nome dos conselheiros que foram substituídos. O presidente pergunta se a plenária
concorda com o posicionamento do conselheiro Paulo Heusi que é contra que os
novos conselheiros votem nessa eleição. O conselheiro Paulo Heusi disse que não é
contra ninguém votar é só uma questão de lei que o conselheiro tem que ser
indicado através da entidade e devidamente decretado, se foi nomeado. A
conselheira Neumari da Cunha fala que por uma questão de ordem primeira
estabelecer o critério a forma da eleição não vai ser por chapa vai ser separado,
presidente vice-presidente, 1º secretario, 2º secretario. Segunda questão é saber
quantos conselheiros estão aptos para votar, feito a contagem, verificou a presença
de quatorze conselheiros titulares e suplentes aptos a votar. A coordenadora fala
que geralmente a Mesa Diretora é composta pelos quatro segmentos não sendo
necessário ter todos os segmentos, e como a maior parte é do usuário é de 50%a
coordenadora da eleição pergunta se a plenária quer discutir sobre isso, não
havendo nada mais a coordenadora inicia a votação perguntando quem esta
interessado a disputar a vaga para presidente do Conselho Municipal de Saúde o
conselheiro Sergio Ferreira Doszanet, a coordenadora pergunta se tem mais
alguém, não havendo mais candidato para a vaga de presidente, a coordenadora
Neumari da Cunha pergunta para vice-presidente o conselheiro José Cesar
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Campagnoli não havendo mais candidato, passa a vaga de 1º secretario a
conselheira Juliana de Jesus Maciel e a conselheira Vivian Gaidarji de Moraes,
passando para a 2º secretario a conselheira Rosangela Maria Galvão Antunes não
havendo mais candidato. A coordenadora Neumari fala que vai passar para fazer a
votação da 1ª secretaria, que são duas candidatas, e se a plenária concorda que a
votação seja aberta. A plenária concorda. A conselheira Juliana de Jesus Maciel do
segmento do usuário e a conselheira Vivian Gaidarji de Moraes. A coordenadora
fala que como pode dar empate sugere que o voto do presidente seja voto
minerva, a plenária decide que o voto minerva pode ser da mesa (quem esta
coordenado a eleição). A coordenadora coloca em votação. A conselheira Juliana
de Jesus Maciel teve 9 votos a favor, a conselheira Vivian Gaidarji de Moraes teve
5 votos a favor. A coordenadora fala que a Mesa Diretora do Conselho Municipal
de Saúde de Ponta Grossa vai ter como presidente o Sr. Sergio Ferreira Doszanet
eleito por aclamação, e o vice-presidente o Sr. Cesar José Campagnoli eleito por
aclamação, 1ª secretaria a Srª Juliana de Jesus Maciel eleita pela plenária, 2ª
secretara a Srª Rosangela Maria Galvão Antunes eleita por aclamação. A
coordenadora Neumari pergunta se tem alguma colocação à por sobre este
processo de votação, não havendo dá por encerrada a eleição. O conselheiro Cesar
José Campagnoli fala que gostaria de fazer uma pequena colocação porque já foi
presidente do CMS e tem a impressão que é o único conselheiro a permanecer
desde 1991, na criação do CMS de 1991 passou do cargo de suplente e ficou como
titular há alguns anos, e diz que a sua volta é para colaborar e que este últimos
anos ficou comprometido com o seu conselho de classe em Curitiba a onde teve a
felicidade de ser suplente do CRO do Paraná. Fala que ontem ( dia 14 de fevereiro)
esteve na unidade que dá aula para os alunos da Cescage chovendo, eles todos de
branco dez metros antes de chegar na unidade sujaram todo o pé entram tudo sujo
na unidade de saúde, não tem calçamento nem meio fio, sujaram toda a unidade,
então é isso que a gente tem que buscar, fazer um mapeamento dessas unidades
com cautela um projeto. 3. Informe da Conselheira Juliana: não foi feito o informe
da conselheira Juliana conforme estava na pauta por não comparecimento pelos
responsáveis do Hospital da Santa Casa. O presidente encerra a reunião as
20h00min.
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