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Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos trinta e um do mês de janeiro 1 

de dois mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua 2 

XV de Novembro, nº 120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se primeira reunião ordinária do 3 

CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença 4 

em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à 5 

abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Partindo para 6 

primeiro Item. 1.0 Aprovação da Ata: 20ª A conselheira Lamara solicita que seja corrigido alguns erros de 7 

grafia na ata, o presidente fala que é para anotar os erros para ser retificado, e considerando pelos erros de 8 

grafia que será corrigido, aprovada a ata 1.1 Leituras dos Ofícios enviados e recebidos pela 1º secretaria 9 

Juliana de Jesus Maciel e 2º secretaria Rosangela Maria Pompeu, o presidente fala que,  referente ao oficio 10 

enviado  pela  secretaria solicitando um represente para analise do contrato do hospital Amadeu Puppi 11 

contrato com a Universidade estadual de  Ponta Grossa, o presidente fala que participou da reunião e 12 

informou a secretaria que o contrato não passou pela plenária e que diante disto nada pode ser resolvido, 13 

fala que o oficio envidado pelo esquadrão da vida solicitando o cadastro junto ao conselho e que o mesmo 14 

será avaliado pela comissão de cadastros das entidades e referente ao oficio enviado a secretaria   nº 145 15 

de  2011 solicitando a relação de todos os convênios ,  da secretaria de saúde e a contra partida do 16 

Município pagamento  de despesas do convenio com o dinheiro do Município  ou do Estado, com notas 17 

fiscais e recibos  e extratos das contas bancarias , fala que a documentação esta aqui para ser enviado a 18 

comissão para fazer um parecer sobre essa documentação. O presidente fala sobre o oficio enviado ao 19 

conselho pela secretaria para nomear um representante para participar de uma comissão para avaliar e 20 

classificar a analise curricular dos Cirurgiões Dentistas 2.0 Ordem do Dia: 2.1 apresentação e apreciação 21 

do regulamento da eleição da mesa diretora do conselho municipal de saúde, o presidente fala que 22 

todos os conselheiros receberam o regulamento da eleição e se algum conselheiro tem algo a dizer, O 23 

conselheiro Cesar Campagnoli fala que foi um grande passo que esse conselho deu diz que o regimento 24 

não estava sendo cumprido diz que no art. 7º § 2º este bem claro, que no processo eleitoral será instituído 25 

por um regulamento próprio elaborado por uma comissão eleitoral especifica e convocada com o mínimo de 26 

30 dias para ser aprovado em plenária, o conselho fez convocou criou uma comissão temporária convocou 27 

todos os conselheiros que tinham interesse em participar foi marcada uma reunião que foi concluída em 28 

janeiro e foi feito um regulamento para os conselheiros acompanhar como que vai ser o processo da eleição 29 

da mesa no dia os conselheiros vão ter que aprovar é claro que poder ser mudado, conseqüentemente o 30 

que for aprovado hoje vai se aquilo que iremos aplicar na próxima reunião que é a tomada de posse da nova 31 

diretoria do conselho, será empossado os novos conselheiros e em seguida a votação da mesa diretora do 32 

conselho, temos que decidir como vai ser o processo o conselheiro Cesar Campagnoli fala que pode fazer 33 

uma leitura e que o regulamento foi feito em forma de resolução 001/2012 para que possa ter validade. Em 34 

conformidade com o art. 7º O Conselho Municipal de Ponta Grossa, será coordenado por uma mesa 35 

diretora, eleita entre os membros, composta de: presidente, vice – presidente, 1º secretário, 2º secretário, de 36 

forma a contemplar preferencialmente todos os segmentos representados no conselho, a menos que não 37 

exista interesse dos membros de cada segmento de participar de todas as chapas, grupos ou 38 

individualmente para à Eleição.§ 1º O mandato dos membros da mesa diretora será de 1 (um) ano, podendo 39 

ser reconduzida nos termos do § 1º do art. 4º  §2º O processo eleitoral será instituído através de 40 

regulamento próprio, elaborado por uma comissão eleitoral especifica e convocada com no mínimo 30 ( 41 

trinta) dias de antecedência para este fim e aprovado em plenária do Conselho Municipal de Saúde. Isso ai 42 



 

_______________________________________________________________________________   
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

nos da um parâmetro de como que vai ser a eleição a comissão esta trazendo uma proposta o mandato da 43 

mesa diretora será por um ano podendo ser reconduzido por mais um período somente poderá candidatar–44 

se aos cargos da mesa diretora os conselheiros municipais de Saúde legalmente regulamentados, a eleição 45 

será feita na 1º reunião ordinária no mês de fevereiro de cada ano os conselheiro que desejarem fazer suas 46 

inscrição farão na sede do conselho até 5 dias da data prevista da eleição todo aquele que candidatar -se a 47 

um determinado cargo não poderá se candidatar a outro cargo da mesa, para a próxima eleição da mesa 48 

devera ser obedecido rigorosamente, para concorrer ao cargo da mesa diretora o conselheiro deverá ter 49 

pelo menos um ano de participação com conselheiro municipal, fica instituído que as candidaturas deverão 50 

ser individuais por cargo não havendo mais de uma candidatura a qualquer um dos cargos da mesa diretora, 51 

o mesmo será aclamado, em caso de mais de um candidato será feito a eleição os conselheiro ira declarar 52 

seu voto em aberto.não ocorrendo candidato caberá a plenária posicionar-se com a indicação ao cargo em 53 

vacância o processo eleitoral será constituído conforme o art. 7º § 2º será declarado eleita e empoçada a 54 

nova mesa diretora no mesmo dia do processo eleitoral pelo o coordenador da comissão. O presidente fala 55 

que a comissão decidiu que o conselheiro campagnoli fica-se como coordenador da comissão a eleição, o 56 

conselheiro campagnoli fala que aquele que quiser que seu voto conste em ata tem o direito, o presidente 57 

fala que está no regimento que o voto será feito pela entidade o conselheiro tem que fala a entidade que 58 

representa será feito por voto aberto. O regimento eleitoral foi aprovado por unanimidade. 2.2.  59 

Apresentação do relatório de gestão, 3º trimestre de 2011, 2.3 apresentação da comissão 60 

responsável pelo acompanhamento analise e condução das transferências voluntaria repassada pela 61 

secretaria Municipal de Saúde, O presidente informa que a secretaria tem 30(trinta) minutos para fazer a 62 

apresentação a apresentação será feita pelo Bruno, que fala que vai fazer apresentação do que foram 63 

gastos efetuados do último trimestre do ano passado conforme a resolução conforme foi solicitado todos os 64 

relatórios da parte financeira vamos passar pra vocês porque conforme começamos a fazer apresentação no 65 

final do ano passado nos tínhamos nossos dados financeiros a resolução tinha alguns por menores no que 66 

diz respeito à parte da diretoria do pessoal do financeiro tivemos durante o mês de janeiro coletar esses 67 

dados com os setores e nos não conseguimos  porque alguns setores voltaram do recesso na segunda feira 68 

dia 20/01/2012 e que conseguiram nos passar os restantes dos dados, algumas coisas justificamos porque 69 

alguns setores não faziam o acompanhamento conforme a resolução estava preceituando. Passaram-nos 70 

que aqueles a acompanhamentos não eram realizados na parte da composição financeira do 3º trimestre. O 71 

presidente Sergio fala que, pela resolução tinham que ter apresentado até o final de novembro como houve 72 

todas essa mudanças postergamos até hoje isto é um esforço dos conselheiros que aprovaram esta 73 

resolução, entendo que há falhas, mas essas falhas estão sendo ponteadas neste momento nisto nos 74 

conselheiros temos que ficar atentos porque agora tudo isso que eles trouxeram tem que estar de acordo 75 

com a resolução. O conselheiro Cesar campagnoli pergunta se você (refere-se ao Bruno) esta fazendo uma 76 

prestação de contas quem assina os cheques (o Bruno responde que é o secretario de saúde) esta 77 

prestação de contas de quem é a (o Bruno responde) que é a Secretaria Municipal de Saúde. A conselheira 78 

Lamara de Souza fala trabalha no CAPs e tudo o que precisa a gente ouve da chefia que não tem verbas 79 

agora você fala que tem superávit e nos não conseguimos fazer cursos fazer nada e derepente a gente 80 

chega aqui e está sobrando dinheiro, não conseguimos fazer nada Bruno diz que isto é do 3º trimestre não é 81 

de hoje. Bruno fala que quer fazer uma solicitação ao conselho, tivemos um  problema dentro desta 82 

prestação de contas por questão de receber os dados desde o mês de dezembro do ano passado até agora 83 

sabe que tem vários pontos para acertar dentro da resolução mais uma coisa que vai falar nas planilhas que 84 
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foi apresentado aqui não conseguimos a assinatura do prefeito deixa claro que conseguiu receber os dados 85 

hoje terminou as ultimas informações é obvio que tem que conversar com o prefeito juntamente com o 86 

secretario para mostra para ele e para assinar, fez todo o relatório que era de sua competência com todos 87 

os dados que saber do conselho se dentro desse rol pode entregar amanhã com assinatura do prefeito e do 88 

controlador e diz que o 4º trimestre vira todas as folhas assinadas por mim , pelo prefeito, secretario e pelo 89 

controlador, é uma solicitação que estou fazendo trouxe toda a documentação aqui para vocês. 3. Informes 90 

dos conselheiros. O conselheiro Cesar Campagnoli fala que fizemos uma homenagem dos vinte anos do 91 

CMS no dia sete de dezembro de 2001, homenageando os presidentes e os conselheiros, foi um resgate 92 

muito importante acha que o Sergio Doszanet está de parabéns pela sua iniciativa junto com a Comissão 93 

acha que valeu aqueles que foram lá sentiram a importância desse ato e que fique registrado em ata o belo 94 

trabalho que a Eliane de Freitas fez resgatando todos os presidentes nestes vinte anos nós temos uma 95 

historia registrada, diz que faz vinte anos que está no conselho algumas vezes como titular outras como 96 

suplente representando a sua entidade, diz que fez a sua parte e que o CMS cresceu muito. O presidente 97 

Sergio Doszanet fala que no dia nove de fevereiro na Universidade Estadual de Ponta Grossa a partir das 98 

sete e meia da manhã até as cinco horas da tarde vai ter a 1ª Conferencia Regional da Consocial. O 99 

presidente encerra a reunião as 20:15 hs.  100 


