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Ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e quatro dias do mês de
maio de dois mil e onze, às dezoito 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 sétima 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. O presidente
Sergio Doszanet, questiona aos conselheiros quanto ao cancelamento da reunião ordinária por falta de
material (devido a Secretaria Municipal de Saúde não enviar pilhas para o gravador). Colocado em votação os
conselheiros decidiram em fazer a reunião mesmo sem poder fazer a gravação. Partindo para primeiro Item. 1.
Aprovação da Ata da 6ª reunião ordinária: feitas algumas ressalvas pelo conselheiro Paulo Heusi nas linhas
193, 194 (colocar que cento e noventa mil reais é para vinte leitos femininos, cento e noventa mil reais é para
vinte leitos masculinos, 206 (dez mil reais) e 261( arrumar o horário do termino da reunião vinte e uma horas e
dez minutos), a ata é Aprovada. Após feita a leitura dos Ofícios recebidos e enviados. 2. Ordem do dia:
Leitura e aprovação das resoluções nº 13 e nº 14. 2.1Leitura e aprovação da resolução nº 013, os critérios,
documentação e ficha cadastral, necessários para a inscrição de Entidades e Organizações Sociais no
Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Após feito a leitura e as correções. Colocado em votação
foi aprovada a resolução nº 013/2011 por dezesseis votos a favor e uma abstenção. 2.2. Leitura e Aprovação
da resolução n° 014, dispõem sobre os procedimentos para prestação de contas do gestor Municipal
ao Conselho Municipal de Saúde, e outras providencias. Após feito algumas correções, alguns
conselheiros questionaram sobre o conteúdo pedindo para desmembrar alguns itens em mais resoluções,
portanto vai ser feito o desmembramento da resolução nº 0014/2011 e quando estiver pronta volta para a
plenária. 3. Informe dos Conselheiros: O conselheiro Marcos Levandoski fala que gostaria que o CMS
solicitasse para a Secretaria Municipal de Saúde o nome das empresas que fornecem medicamentos para a
prefeitura. Fala que gostaria de saber também porque no departamento da SMS que fazem o cartão SUS)
ninguém tem crachá (se refere dos funcionários), porque digitaram o nome de uma criança errado. O
presidente fala dos CAS que infelizmente tem acompanhado os CAS de Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia e o
Central, foi em todos e em algumas unidades de saúde, está sendo um caos por falta de pessoas (se refere a
falta de funcionários), fila nos CAS. Porque se não esta funcionando. Não adianta aprovar e não funcionar.
Fala ainda das pré-conferencias que vai marcar em Guaragi, Itaiacoca e a região de Uvaia. A conselheira
Paulina Bastos fala que foi uma pessoa da 3ª Regional de Saúde junto com o CMS nas pré-conferencias e o
Carro não ficou esperando, diz que isto é falta de consideração com a equipe que esta fazendo as préconferencias. A conselheira Vera Regina Taborda fala que porque o CAS central não disponibilizou vacina da
campanha da gripe. Solicita também pauta para a próxima reunião para a prestação de contas do reviver. O
presidente encerrou a reunião às vinte horas e vinte minutos.
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