
 

_____________________________________________________________________________   
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

Ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos dezoito 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, conselheiros 6 

e participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da ata: 6ª ata da reunião ordinária aprovada 7 

com a abstenção do conselheiro Paulo. Informes da Mesa Diretora: O vice-presidente Gilmar 8 

Nascimento passa para a 1ª secretaria Gesiane ler os Ofícios recebidos: oficio nº 95/2010/SMS, 9 

oficio nº 001/05/2010 coord. C.S.Social, oficio nº 82/2010/SMS, oficio nº 17/2010jas-SMS, oficio 10 

nº WAB/100/ml-SMS. Ofícios enviados: oficio nº 73/2010/CMS, oficio nº 66/2010/CMS, 2. Ordem 11 

do dia: O vice-presidente Gilmar fala que conferido o número de conselheiros presentes não deu 12 

quorum para votar, sugeriu que seja feita na próxima semana uma reunião extraordinária. 13 

Colocado em votação, aprovada por unanimidade que ficara para dia 25 de maio a reunião 14 

extraordinária para aprovar ou não o Relatório de Gestão de 2009. O conselheiro José dos Passos 15 

Neto fala que no Regimento Interno do Conselho diz que tem que protocolar o pedido (da reunião 16 

extraordinária)d três dias antes da reunião, para dar tempo de chamar todos os conselheiros.  2.1. 17 
Apreciação do Relatório Anual de gestão de 2009 conforme oficio nº 051/2010/CMS solicitando a 18 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a Portaria GM/MS 3.176 de 24 de dezembro de 2008: O 19 
conselheiro Marcelo Maravieski fala que tem um prazo até 31 de maio para enviar para o Tribunal de 20 
Contas. E informa  ao Conselho que entra um sistema novo da disponibilização do  SUS do Ministério da 21 
Saúde do DATASUS que chama Sistema de Apoio do Relatório de Gestão a partir do mês que vem vai ser 22 
liberado para todos os Municípios e vai ser disponibilizados para todos os conselheiros terem acesso 23 
referente ao relatório de gestão. O vice-presidente encerra a reunião as 19:50h.  24 


