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Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos vinte e três dias do 1 

mês de março de dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da Terceira Regional de 2 

Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a  terceira 3 

reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e 4 

Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum o presidente Sergio 5 

Ferreira Doszanet procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, 6 

conselheiros e participantes, partindo para o Item 1. Aprovação das atas: 2ª ata da reunião 7 

ordinária, após colocado em votação dez votos a favor para fazer algumas correções e fica para a 8 

próxima reunião para a aprovação. Informes da Mesa Diretora: O presidente Sergio fala que 9 

vai ser enviado por email à ata, somente para os conselheiros que estiverem presentes na 10 

reunião porque não tem como receber uma ata se ele não estava presente na reunião. Fala 11 

que este ano estamos trabalhando com email e pede a todos os conselheiros que ainda não 12 

passaram seus dados, favor entra em contato com o Conselho para passar os dados 13 

atualizados como email, endereço e telefone. Ofícios recebidos: oficio nº 022/2010 – 11ª 14 

PJ (Ministério Publico), oficio nº 50/2010 (SMS), carta do Hospital São Camilo informando ao 15 

CMS a apresentação de Projeto para a aquisição de equipamentos hospitalares, junto ao orçamento 16 

da União 2010 oficio nº021/DG(SMS),. Ofícios enviados: oficio nº 10/2010/CMS, oficio nº 17 

13/2010/CMS (processo: 0710356/2010), oficio nº 14/2010/CMS processo: (0710375/2010), 18 

oficio nº 15/2010/CMS (processo: 0710371/2010), oficio nº 16/2010, oficio nº 17/2010/CMS 19 

(processo 0710358/2010), oficio nº 18/2010/CMS (processo 0710373), oficio nº 19/2010/CMS, 20 

oficio nº 20/2010/CMS, oficio nº 21/2010/CMS (processo 0710364) após lido este oficio sobre o 21 

fechamento da unidade de saúde Antonio Russo, algumas pessoas da Secretaria de Saúde falaram 22 

em coro e bom som que era apenas boato que a unidade Antonio Russo iria fechar. Oficio nº 23 

22/2010/CMS (processo 90710354), oficio nº 23/2010/CMS (processo0710376), oficio nº 24 

24/2010/CMS (processo0710377), oficio nº 25/2010/CMS, oficio nº 26/2010/CMS (processo 25 

0710378), oficio nº 27/2010/CMS (processo 0710380), oficio nº 28/2010/CMS, oficio nº 26 

29/2010/CMS, oficio nº 30/2010/CMS, oficio nº 31/2010/CMS, Declaração encaminhada para a 27 

SMS. 2. Ordem do Dia. 2.1. Definir a data das reuniões ordinárias do Conselho. O presidente fala que 28 

alguns conselheiros solicitaram para mudar a reunião de terça –feira para quinta –feira. Colocado em 29 

votação para continuar o dia da reunião na terça feira (nove votos a favor), colocado em votação a quinta 30 

– feira (quatro votos a favor). Aprovado pela maioria a reunião Ordinária do CMS continuará na terça-31 

feira. 2.2. Apreciação da readequação do Centro de especialidades odontológicas (CEO). O presidente 32 

pergunta quem da Secretaria vai fazer a apresentação do CEO. O conselheiro Cesar Campagnoli diz que 33 

em nome da sua entidade Associação Brasileira de Odontologia (ABO) gostaria de fazer um manifesto, 34 

porque é um assunto que tem que ser discutido num prazo rápido por uma questão, sugestão ou uma 35 

colocação do proprio Ministério dentro do sistema publica tem dois Centros de Especialidade 36 

Odontológicos credenciados ao Ministério, um que era no antigo local ao lado do pronto socorro e o outro 37 

funciona a nível de unidade de saúde Adilson Baggio por uma  questão de readequação de ambiente foi 38 

construído, esta sendo reformado odontologia onde esta o CEO e passou para o Pronto Atendimento 39 
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outro fragmento é o CEO  ao lado do pronto socorro e o local que precisa de uma pequena reforma que 40 

vai demorar alguns meses. HÁ quatro anos atrás a nossa entidade ela teve uma situação mais ou menos 41 

parecida com a do CESCAGE, na evolução de suas turmas chegou ao ponto de que o 7º e 8º período não 42 

tinha mais a onde dar aulas e nos temos uma clinica na rua Tiradentes ao lado do SEPAM e naquela época 43 

fizemos todo uma reforma  nas instalações da clinica que temos na Tiradentes e o CESCAGE ficou dois 44 

anos dando aula naquele ambiente então fizemos uma parceria com a instituição e a nossa entidade e 45 

resolvemos acolher a instituição até que implantasse no campo de olaria a sua clinica a sua missão lá, o 46 

que acontece que desde que a CESCAGE saiu este ambiente esta fechado a praticamente a dois anos com  47 

7, 8  equipamentos instalados e o laboratório tem toda uma infra estrutura pra esterilização, sanitários 48 

masculino e feminino. O Ministério deu trinta dias para colocar o CEO em funcionamento, através de uma 49 

conversa com os diretores Dr. Edson Alves, Dr.Edson e Massuqueto,foram até a ABO junto com a diretoria 50 

e com o nosso presidente, o nosso presidente levou para a reunião da diretoria ABO e a diretoria  51 

concordou e aprovou por unanimidade que concedesse por um prazo determinado para a prefeitura. O 52 

conselheiro Gilmar fala que justamente para a solução do problema é que nos convidamos o pessoal para 53 

vir aqui e apresentar sem toda aquela formalidade de papel que escreve e transcreve como é uma coisa 54 

emergencial para a comunidade o  melhor caminho mais prático e correto com o objetivo do Conselho 55 

municipal é de aprovar e dar continuidade ao processo que objetivo é a nossa comunidade. A conselheira 56 

Neumari faz uma pergunta, para tirar a sua duvida qual o objetivo desse acordo de segurar a votação ou 57 

não. O conselheiro Cesar Campagnoli fala o que é o CEO é a segunda linha da Atenção Básica, tudo aquilo 58 

que nós precisamos de suporte na Atenção Básica nos relacionamos ao CEO, citando aqui  o tratamento 59 

de canal, não se faz na Atenção Básica mais se faz no CEO, em tão o que acontece os dias estão passando 60 

e o Ministério através da coordenação, diz que esteve com eles semana passada porque dentro da 61 

portaria do Ministério trinta dias inativo eles descredenciam e para  credenciar novamente é um parto, 62 

então nesse momento nos não gostaríamos que isso acontecesse, visando o bem estar da odontologia e 63 

da população é que nós nos propusemos a fazer essa associação para com a Prefeitura, acha que isso é o  64 

objetivo social da nossa entidade. O Sr. Edson Chaves Pereira gerente de odontologia fala que tem a  65 

máxima  urgência para liberação disso uma vez que o prazo se encerra dia três de abril então nos temos 66 

dez dias para a aprovação do Conselho e diz que tem em mão os documentos que foram enviados e passa 67 

para o presidente.   O Sr. Paulo Roberto Pagano Supervisor de Especialidade Odontológica  fala que antes 68 

dessa mudança fizeram um contato com o Ministério da Saúde e uma correspondência ao Dr. Gilberto 69 

Pucca Coordenador Nacional da Saúde Bucal solicitando a ele que nos orientasse quais seriam os 70 

procedimentos corretos pra se fazer a prestação do atendimento e a transferência do CEO para outro 71 

local, foi enviado o ofício dia 20/01/2010 e nos estamos aguardando uma resposta que não veio na 72 

verdade, como nos tínhamos um prazo pra este ano para fazer a transferência nos fizemos todos esses 73 

contatos que o SR. Cesar Campagnoli já descreveu, porque chegou até nós a informação que a ABO teria 74 

interesse de ajudar, e nos fomos até a ABO conversamos com o presidente solicitamos que fosse 75 

encaminhado a diretoria para que fosse aprovado. Aprovado pela diretoria qual foi nosso procedimento 76 

nos recebemos orientação de como fazer essa transferência qual seria a maneira correta, encaminhado 77 

novo oficio ao Ministério da Saúde comunicando que o CEO seria desativado por trinta dias, 78 

encaminhamos a Secretaria Regional de Saúde, a Coordenação Estadual de Saúde Bucal para que todos 79 

tivessem ciência do procedimento e nos achávamos até então que este seria o procedimento correto, 80 
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acontece que recebemos da 3ª Regional a solicitação de uma ata do Conselho Municipal de Saúde que o 81 

Conselho estava ciente desse procedimento, só então nós soubemos da necessidade de que o fato tinha 82 

que vir em plenária do Conselho e ter o aval do Conselho registrado em ata. O Ministério em nenhum 83 

momento  nos solicitou isso a Coordenadoria Estadual de Saúde Bucal também não quem nos solicitou foi 84 

a 3ª Regional de Saúde para que fizéssemos tudo de acordo com o que manda ou que determina as 85 

normas corretas pra fazer isso é que encaminhamos oficio solicitando que constasse em ata pra que nos 86 

não fizéssemos nada de forma ilegal sem o conhecimento do Conselho nos chegamos a conclusão que é 87 

necessário a anuência do Conselho foi por este motivo que nos encaminhamos todos os documentos. O 88 

presidente fala que tudo que for da área  da Secretária de Saúde que seja enviado pelo menos com um 89 

prazo  de antecedência mínimo para ser apreciado pelo conselho, se não tem reunião ordinária no mês a 90 

gente entra em contato com os conselheiros manda já para uma comissão a comissão vai analisa se tiver a 91 

necessidade de pedir alguma documentação automaticamente no momento já se faz oficio solicitando a 92 

documentação necessária, pelo menos os conselheiros já estão sabendo o que vão votar, o que esta 93 

sendo discutido. Entre a secretaria e o conselho tem que haver uma melhor comunicação senão toda vez 94 

vai ter essa discussão. O conselheiro José dos Passos Neto fala que comentamos ou discutimos o que é 95 

passado para nós e ainda que foi comentado naquele dia sobre a terceirização, em relação ao nº de 96 

atendimentos, a defasagem, a instalação de um CEO na unidade básica de saúde  Adilson Baggio, que não 97 

é adequado e só para sugerir para vocês trazerem numa próxima reunião informações sobre esses 98 

assuntos.  O presidente pergunta se os conselheiros tem alguma duvida se não tem duvida gostaria de por 99 

em votação a apreciação e votação como realmente veio no afogadilho em cima da hora mais pela 100 

explanação do Dr. Cesar Campagnoli, diz que ele como conselheiro entendeu a posição e como esta sendo 101 

realizado e como eles vão mandar toda a documentação, esta recebendo a documentação e os ofícios vai 102 

para o Conselho e todo os conselheiros e a população inteira se quiser ver vai esta no Conselho a 103 

disposição de Ponta Grossa, diz que agora esta na hora de pensar um pouco e se alguém tem alguma coisa 104 

a mais para acrescentar sobre este assunto para colocar em votação, se nós votamos ou se passamos para 105 

uma comissão ou votamos e decidimos neste momento, pergunta se alguém tem alguma coisa a 106 

comentar. O conselheiro Gilmar fala que tem que colocar em votação em termos técnico em termos do 107 

objetivo maior que é a situação geral. O presidente fala que coloca em votação o espaço de cento e vinte 108 

dias para o trabalho do CEO ser realizado na ABO e o Conselho tomou ciência, quem é favorável a essas 109 

modificações da mudança do CEO para a ABO no prazo de cento e vinte dias, nós como conselheiros 110 

vamos votar com esse prazo de cento e vinte dias aceitando como esta com toda a documentação ou não, 111 

quem é a favor da liberação do prazo de cento e vinte dias para a solução e a Secretaria dentro de cento e 112 

vinte dias tem que apresentar o novo local e instalado com todo equipamento dentro. Colocado em 113 

votação aprovado por unanimidade (14 votos). O presidente fala que vai ser enviado o oficio com a 114 

aprovação para a Secretaria Municipal de Saúde. 2.3.Reapresentação das UTIs dos Hospitais (com 115 

documentação necessária).O conselheiro Gilmar fala que também é uma coisa de relevância da 116 

aprovação ou não certo das UTIs conforme explicado pra nós também existe a possibilidade para que isso 117 

seja oficialmente regularizado. O Dr. Sandro Pucci faz uma explanação sobre as UTIs: conforme solicitação 118 

feita pela prefeitura com a determinação do Ministério da Saúde uma portaria, e o regulamento diz como  119 

devem funcionar as UTIs conforme o RH e conforme a parte  técnica conforme alguns itens que a gente 120 

tem que ter acesso ao serviço exemplo: o RH a composição pelo medico especialista e medico 121 
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plantonista,enfermeiro chefe, auxiliar de enfermagem todos com relação ao contingente é um auxiliar 122 

para cada dois leitos, medico fisioterapeuta,  psicólogo,nutricionista que estão dando toda assistência ao 123 

paciente. Diz que no total são 21 leitos de UTIs, sendo 11 leitos adultos para o Hospital Municipal Dr. 124 

Amadeu Puppi e 10 leitos pediátricos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, 125 

implantados no ano de 2008. O Dr. Edson fala que hoje estão aqui porque cometeram um pecado lá atrás 126 

quando nós colocamos as UTIs nos Hospitais Dr. Amadeu Puppi (Pronto Socorro) e Prefeito João Vargas de 127 

Oliveira (Criança), e quando o Conselho ficou sabendo as UTIs já estavam instaladas. Colocado em votação 128 

a provação das 2 UTIs instalados no ano de2008.  Aprovado pelos conselheiros por unanimidade por (14 129 

votos). 2.4. Relato da Comissão dos Conselhos Locais. O presidente fala das resoluções 001/2010: 130 

Considerando o espaço físico do Conselho Municipal de Saúde todas as entidades com 131 

representantes deverão solicitar através de oficio espaço para as realizações de reuniões com 132 

antecedência no mínimo de dez dias e deverão ser realizadas somente em horário de 133 

funcionamento do Conselho, das 9:00h as 17:00h. E a resolução 002/2010: A partir desta data em 134 

todas as Unidades de Saúde do Município de Ponta Grossa onde já existe, ou seja, discutida a 135 

montagem dos Conselhos Locais devera ser realizada com ampla divulgação para a comunidade e 136 

devera ser realizada dentro da própria unidade de saúde com presença indispensável do 137 

coordenador (a), diz que esta resolução vai colocar em votação para os conselheiros de saúde 138 

aprovarem ou não, para constar em ata. Coloca em votação quem é a favor dessa resolução 139 

aprovado por 11 votos.  O presidente fala que aproveita para apresentar a nova funcionaria que 140 

faz parte do Conselho Municipal de Saúde a Srª Sueli Terezinha Mensen. 2.5.  Apresentação do 141 

Relatório de gestão de 2009: O Dr. Marcelo Maravieski faz a apresentação do Relatório de Gestão fala 142 

que vai apresentar para a comunidade de Ponta Grossa e os conselheiros as ações e resultados do que foi 143 

feito no ano de 2009, existe algumas pendências em suas informações e ainda estão em andamento as 144 

resoluções de duas pendências que estão no  termo de compromisso de Gestão Municipal confirmado em 145 

dois mil e sete. Quais são elas  A questão de Saúde Ambiental o que falta é a solicitação Vigiar porque de 146 

certa forma o Ministério não foi informado e não foi implantado pela própria Vigilância do Estado em 147 

nossa região entre outros esta em andamento com prazo  estipulado o SIS Pacto de 2009. A execução dos 148 

Planos de Cargos Carreira e Salários da Secretaria Municipal de saúde então são as duas ultimas 149 

pendências do compromisso de Gestão.  Fala o que foi  e o que não foi pactuado em 2009. 3. Informe dos 150 

conselheiros: O presidente Sergio Doszanet fala que os equipamentos de informática ( computador e 151 

impressora que o Conselho Municipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde já estão instalados e 152 

funcionando na sede do Conselho. Rua: XV de Novembro, 120 sala 03 edifício Itamaracá.   O presidente 153 

encerra a reunião as 21:45h . 154 


