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Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos quatro dias do mês de 1 

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

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

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

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

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

conselheiros e participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da ata: 5ª ata da reunião 7 

ordinária aprovada com as ressalvas do conselheiro Paulo fala que a ata deve ser um resumo 8 

daquilo que foi discutido.  A conselheira Karina irá pesquisar sobre atas e na próxima reunião 9 

ordinária será decidido de como serão redigidas as próximas atas e quem fará Informes da Mesa 10 

Diretora: O presidente Sergio lê os Ofícios recebidos: carta da SMS parceria com a OSCIP 11 

Benfam, convocação do SAMU.   Ofícios enviados: oficio nº 55/04/2010/CMS – processo nº 12 

1170444, ofício nº 57/04/2010/CMS – processo nº 1160149, oficio nº 58/04/2010/CMS – 13 

processo nº 1170446, oficio nº 59/04/2010/CMS – processo nº 1160151, oficio nº 14 

60/04/2010/CMS – processo nº 1170428, oficio nº 61/04/2010/CMS – processo nº 1170439/CMS 15 

– processo nº 1170439, oficio nº 62/04/2010 – processo nº 1170430, oficio nº 63/05/2010/CMS – 16 

processo nº 1230211, oficio nº 064/05/2010/CMS – processo nº 1230205. 2. Ordem do dia: O 17 

presidente fala que antes de iniciar a reunião gostaria de apresentar o Sr. Leandro Oteka 18 

(presidente) e a Srª Jane Márcia Carneiro Villaca (vice - presidente) do Conselho Municipal dos 19 

Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa. O Sr. Leandro fala que estão hoje aqui 20 

reafirmando o compromisso e deixando aberta a porta do Conselho pra sempre que houver 21 

necessidade ou aqueles que tiverem dispostos a discutirem assuntos dessa natureza nós teremos 22 

o maior prazer em recebê-los lá pra discutir e sempre estar buscando o bem comum. O 23 

presidente Sergio fala que estende o convite a todos os Conselhos e a população para 24 

participarem das reuniões ordinárias do CMS discutirem sobre pontos relevantes e 25 

principalmente sobre a saúde. 2.1. Aprovação do Planejamento Familiar parceria com a Benfam 26 

(OSCIP). O presidente fala que na reunião passada o Dr. Northon apresentou a proposta do 27 

contrato da Benfam e ficou para ser analisada pela Comissão de Acompanhamento da Atenção 28 

Básica e Comissão de Conselhos Locais de Saúde / Ética e Controle Social e ontem na reunião das 29 

Comissões ficou acordado que concordam com a aprovação deste contrato com a Benfam com 30 

algumas ressalvas e lê a resolução nº 007/2010 que diz. Aprovar o contrato do Município de 31 

Ponta Grossa com a BEMFAM esta Resolução com as seguintes ressalvas: 1º - Conforme 32 

parágrafo 11.2 solicitamos que este contrato seja viabilizado sua prorrogação por mais um 33 

período doze meses: 1.1 - Justificando com uma nova gestão municipal não haverá interrupções 34 

com a mudança na prestação de serviço em saúde no Município, visando a continuação de 35 

fornecimento de medicações. 2º - Que os itens 5.5 á 5.7.15 sejam feitas as capacitações e 36 

apresentem a listas de funcionários capacitados e sua lotação junto ao Conselho Municipal de 37 

Saúde. 3º - Que apresentem relatório trimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde. O 38 
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presidente pergunta aos conselheiros se tem algo mais acrescentar não tendo diz que coloca em 39 

votação o contrato com a Benfam aprovado por unanimidade por dezoito votos a favor. O 40 

presidente fala que precisa montar uma comissão de orçamento dentro do CMS que vai analisar 41 

e ver o que realmente o Conselho precisa e nos anos anteriores não foi montado ainda esta em 42 

aberto aqueles conselheiros que queiram fazer parte da comissão do orçamento do próprio 43 

Conselho que se manifeste e venha discutir e para o ano que vem dizer nós precisamos de tanto. 44 

O conselheiro Cesar fala que na verdade esse dinheiro é uma dotação orçamentária da secretaria 45 

e o ordenador de despesas é o secretario o conselho não tem poder de gerenciar cifras nós 46 

sabemos que ela existe um dotação pra nós, mas tudo que nós precisamos pagar para o 47 

ordenador da despesa daquele item do Conselho Municipal de Saúde é o Secretario Municipal de 48 

Saúde é ele que assina o cheque só ele que pode liberar o pagamento então nos chamamos de 49 

empenho e é o ordenador da despesa isso agora se ele se recusar em vez de oitocentos vier oito 50 

aí nós podemos questionar. 3. Informe dos Conselheiros: O presidente fala que hoje teve uma 51 

reunião com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa o vereador  Alessandro Lozza de 52 

Moraes buscando uma parceria entre a Câmara Municipal e Conselho uma aproximação maior  e 53 

trazer também o gestor pra junto com eles realmente discutir o que é melhor para a população, e 54 

o vereador Dr. Pascoal Adura vai conceder um espaço para o presidente falar na Tribuna. Fala 55 

também da reunião que tiveram na unidade de saúde do Borsato e que tem apenas um médico 56 

atendendo lá, que não tem uma equipe completa para atender uma comunidade de quatorze mil 57 

moradores. A conselheira Neumari fala que chegou ao seu conhecimento algumas coisas que há 58 

deixou um pouco desanimada a respeito de alguns comentários referente a sua pessoa ah o 59 

Sergio não sabe falar, está metendo os pés pelas mãos, quem é aquele cara que esta lá, e ela 60 

argumentou o Sergio é uma pessoa que tem a formação do ponto de vista da mobilização social e 61 

a gente sabe e acompanhou isso, e acha que isso forma mais que qualquer outra coisa qualquer 62 

universidade, formação acadêmica que uma pessoa possa ter e acha que as atitudes que ele esta 63 

tomando esta sempre na maior parte do tempo comunicando aos conselheiros, e não é uma 64 

coisa individual e esta formando parceiros da sociedade pra ter uma visibilidade o que é o 65 

Conselho de Saúde não é só policiamento, fiscalização é elaborar propor políticas publicas mais é 66 

fiscalizar também então acha que neste momento é muito importante quando se unam a outros 67 

parceiros de outros Conselhos como o da Criança, da Segurança e com outras forças da 68 

sociedade, acompanhamos a imprensa  durante este mês a questão da resolução que foi 69 

aprovado na ultima reunião a uma diretriz que foi aprovado na 8ª Conferencia Municipal de 70 

Saúde de Ponta Grossa sobre os cargos de comissão da Secretaria Municipal de Saúde e que teve 71 

um visibilidade muito grande da sociedade. O conselheiro Marcelo Maravieski fala que já 72 

participou de formação de Conselho Municipal em Santa Catarina e acha importantíssima a 73 

formação de conselhos locais para o trabalho da própria equipe da saúde da família, diz também 74 

que vão reorganizar a estrutura de organização de atenção básica procurando aproveitar os 75 

funcionários em regiões que a população é maior, teve uma seleção pra médicos já saiu o 76 
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resultado dos aprovados e o Dr. Winston Bastos já pediu e mandou o oficio para o RH (relações 77 

humanas) e homologue nove médicos para trabalhar na saúde da família. A conselheira Neumari 78 

fala não só da contratação do médico, mas de toda a equipe, enfermeiro, auxiliar de dentista, 79 

outra questão do limite prudencial da questão de contratação diz que na primeira reunião você 80 

colocou que o Conselho tinha solicitado a Secretaria de Saúde o número de profissionais e 81 

também o número de cargos comissionado dentro da Secretaria de Saúde, diz que já que vocês 82 

estão passando por este processo de gerenciamento aproveitando a resolução do Conselho 83 

Municipal de Saúde ver também em quanto isso a parte de economia para o Município e até para 84 

estar solucionando algumas questões na área de saúde e nas unidades é uma coisa que esta 85 

incomodando na parte gerencial e no atendimento ao usuário a contratação de funcionários acha 86 

que tem que estar solicitando conversando definir com o gestor, a secretaria de saúde pra estar 87 

informando porque o Conselho tem que trabalhar com isso, nós aprovamos vários programas 88 

varias questões como a capacitação de funcionários, mas nós não sabemos quem está eu entrei 89 

como coordenadora da Comissão de Gestão do Trabalhador no SUS e Saúde do Trabalhador do 90 

CMS vamos trabalhar em cima disso, sem estes dados até para você trabalhar questões de gestão 91 

de trabalho e saúde do trabalhador a gente não sabe como esta quem é quem quais são os novos 92 

cargos como é o organograma e principalmente o fluxo grama porque você não consegue 93 

organizar nada se não tem o fluxo grama. O presidente encerra a reunião as 20h50minh.  94 


