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

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e oito, às dezenove horas, na Sala de 2 

Reuniões da Terceira Regional de Saúde de Ponta Grossa, situada na Rua Paula Xavier nº 3 

743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a sexta reunião ordinária do C.M.S. de Ponta 4 

Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença 5 

anexa.Verificada a presença de quorum o Presidente Cleiber Márcio Flores procedeu à 6 

abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. 7 

Partindo para o primeiro item da pauta: Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias e da 8 

Reunião Extraordinária. Todas aprovadas com as devidas alterações registradas e 9 

corrigidas. Na seqüência o presidente do CMS Cleiber justifica a dificuldade sentida para 10 

organizar administrativamente o conselho e informa que a partir de agora o CMS já dispõe 11 

de uma sede administrativa locada pela secretaria municipal de saúde situada à rua XV de 12 

Novembro n 120, sala 03, a qual conta com um amplo espaço para o desenvolvimento das 13 

atividades do conselho e também registrou a doação de um equipamento de informática 14 

efetuado pelo Ministério da Saúde. O conselheiro Isaias comenta sobre a importância de se 15 

ter um servidor efetivo para a condução dos trabalhos do conselho, uma vez que a demanda 16 

por estas questões tem aumentado consideravelmente nos últimos meses, e que, a servidora 17 

do município Ivone não tem dado conta das tarefas do conselho. Para tanto solicitou que o 18 

CMS se manifestasse pela nomeação da antiga secretária executiva do CMS Sra. Flávia 19 

para um cargo em comissão da SMS, sendo que ela já possui vasta experiência dos tramites 20 

do CMS. Na seqüência passou-se à Ordem do Dia, em que se procedeu a leitura das 21 

correspondências enviadas, ou seja: 1. Convite para técnicos responsáveis pelas US e USF 22 

para participarem de reunião junto com o conselheiro Paulo Facin para tratar dos Conselhos 23 

Locais de Saúde; 2. Solicitação de empresa para fornecimento de café, água mineral e 24 

lanches para as atividades do CMS durante o ano de 2008; 3. Encaminhando a freqüência e 25 

a produtividade de servidora Ivone; 4. Correspondência ao Consórcio Intermunicipal 26 

Municipal de Saúde. Neste momento a plenária questionou sobre as correspondências 27 

enviadas, principalmente sobre o registro de entidades frente ao conselho, citando como 28 

exemplo o caso do Consórcio. A conselheira Irmã Silvonete sugere que seja incluída no 29 

Regimento Interno do CMS a proposta de registro de entidades junto ao conselho de saúde. 30 

Os conselheiros Isaias, Cleiber, Irmã Silvonete e Neto argumentam sobre a questão e 31 

entendem que não há necessidade de alteração no Regimento Interno, uma vez que o CMS 32 

não tem a atribuição de registro de entidades. Na seqüência foram apresentados os 33 

processos de expansão das equipes de Saúde Bucal no PSF do município de Ponta Grossa 34 

visando a implantação de duas novas equipes nas USF Abrahão Federmann e Júlio 35 

Azevedo, a qual foi apresentada pelo conselheiro Campanholi que esclarece a necessidade e 36 

a importância de sua implantação. O presidente do CMS Cleiber sugere que o gestor 37 

municipal informe ao CMS os critérios adotados para a alocação de pessoal no PSF. O 38 

conselheiro Ronaldo enfatiza a importância da distribuição dessas unidades em relação as 39 

outras. Também a conselheira Genecilda argumenta que quando tem dentista no posto não 40 

há uma integração entre os outros profissionais. Ela ressalta também que é muito importante 41 
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que as questões de odontologia sejam mais divulgadas. A conselheira Rosilene argumenta 42 

que as duas equipes foram para fechar a região de Uvaranas. O conselheiro Paulo Facin 43 

coloca também que é muito importante verificar a melhor utilização dos recursos 44 

financeiros.  Proposta aprovada por 16 votos, não havendo votos em contrário e nem 45 

abstenções, com a ressalva de que a cada proposta de ampliação do PSF e PSF odontológico 46 

o gestor municipal deverá comparecer na reunião para a argumentação e justificativa do 47 

pleito. Outra proposta, desta vez para a alteração da modalidade I para modalidade II da 48 

equipe de PSF – Odontológico da USF Félix Viana também aprovada. Outro item da pauta: 49 

Visitas nas Unidades de Saúde do município para a verificação do cumprimento da jornada 50 

de trabalho por parte das equipes de saúde. Ficou definida a confecção de um questionário 51 

para que os conselheiros preencham por ocasião da visita (anexo). Durante a reunião os 52 

conselheiros se organizaram para a realização de tais visitas, que se dariam de forma 53 

aleatória junto às US próximas de suas residências e devolveria os questionários 54 

devidamente preenchidos para posterior elaboração de um relatório para dar resposta à 55 

solicitação do Ministério Público de Ponta Grossa. O conselheiro Paulo Facin solicita que o 56 

município envie ao CMS uma relação das US com a composição da equipe, bem como o 57 

horário de funcionamento. Outro tema da pauta: a dificuldade do tramite de documentos 58 

entre os níveis hierárquicos da SMS, principalmente na área operacional. O conselheiro 59 

Isaias argumenta que decisões já tomadas entre o CMS e a Direção da SMS não são 60 

acatadas pelos níveis operacionais; citando como exemplo a utilização de veiculo por parte 61 

do conselho. Ficou decidido pela elaboração de um fluxo de documentos e solicitações para 62 

agilizar a resposta, estabelecendo inclusive prazo para retorno. Sobre as comissões 63 

temáticas, a conselheira Vera questiona a dificuldade de composição das mesmas e que 64 

estas são muito importantes para o conselho, no sentido de subsidiar as decisões da plenária, 65 

pois muitos assuntos estão pendentes por não haver tais comissões. Ficou decidido também 66 

o calendário para as próximas reuniões do CMS, bem como o local das reuniões plenárias, 67 

que acontecerão no auditório da 3ª Regional de Saúde. Na seqüência passou-se para os 68 

informes: 1. O Presidente do CMS Cleiber informa que irá se afastar do CMS durante o 69 

processo eleitoral no município, uma vez que será candidato a vereador e que estará 70 

encaminhando correspondência ao CMS. 2. O conselheiro Antonio Olívio solicita 71 

agilização na indicação de um membro do CMS para compor o Comitê de atendimento às 72 

urgências e emergências SAMU/SIATE e Hospitais; 3. Programa Atitude – violência contra 73 

adolescente, o conselheiro Antonio Olívio esclarece que é requisito indispensável para 74 

obtenção de recursos financeiros para implantação de CAPs infantil (400 mil reais), que o 75 

conselho se manifeste e se posicione sobre a questão. 4. Curso de especialização em Saúde 76 

Mental, o conselheiro Antonio Olívio registra a realização de um curso de especialização 77 

em saúde mental promovido no município para atender profissionais da região. Registra que 78 

serão ofertadas 40 vagas e que provavelmente será realizado pela UEPG. Ficou definido 79 

pela plenária que este tema será objeto da pauta para a próxima reunião com apresentação 80 

pelo conselheiro Antonio Olívio. Nada mais havendo encerrou-se a presente reunião as 81 

21:35 minutos. 82 


