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Ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 1 
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e nove, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da 2 

Terceira Regional de Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a 3 
sétima 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 Carlos 5 
Eduardo Coradassi procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros 6 
e participantes. Partindo para o primeiro item da pauta: O presidente fala em tomar como modelo uma 7 

resolução do Estado que tem uma convocação da Conferência Estadual e vai usar o mesmo modelo para 8 

convocar a imprensa municipal em outubro. Diz que hoje tem que se decidir algumas coisas, como foi 9 

proposto nas semanas anteriores que esta seria uma reunião de Trabalho então esta não é uma reunião de 10 
Deliberação. A reunião de Deliberação acontece a cada quinze dias depois da reunião de Trabalho ou seja  11 
pode se trabalhar, ver algumas coisas como a apresentação do Plano em que foi pedido pauta pela 12 
Secretaria Municipal de Saúde, pode apreciar o Plano mas não deliberar sobre ele porque neste período de 13 

quinze dias vai se ter o prazo para discutir, avaliar, etc. e na próxima reunião é a reunião de Deliberação 14 
ou seja de votação, aprovação, não aprovação ou pendência, etc., dependendo do que se for votado 2. 15 
Ordem do dia: Ofícios recebidos: Convite - O Conselho Municipal de Assistência Social e a Secretaria 16 

Municipal de Assistência Social, convidam para a “VII Conferencia Municipal de Assistência Social. 17 
Oficio nº 195/09–SCVGS 3ª Regional de Saúde. Oficio nº 311/2009 – Ministério Público. Oficio nº 18 

32/2009-CRMMI 3ª Regional de Saúde. Oficio nº WAB/163/2009/ef – SMS. Oficio nº 033/99 – Pastoral 19 
da Criança. Oficio nº 255/09 – Ministério Público. Oficio nº 54 – SMS Programa Municipal DST/Aids. 20 

Oficio nº 305/2009 – Ministério Público. Oficio nº 325 – Ministério Público. Oficio nº 198/09–SCVGS – 21 
3ª Regional de Saúde. Oficio nº 80/2009-cs – SMS. Oficio nº 3627604 – Poder Judiciário – Ação Civil 22 

Pública nº 2005.70.09.004425-3/PR. Relatório - Ouvidoria/Relacionamento – SMS. Oficio nº 02/GP – 23 
SMS. Oficio nº 20.161/09 – Departamento de Polícia Civil do Estado do Paraná. Oficio nº 151 – 24 
Ministério Público. Ofícios enviados: Oficio nº 31/2009/C.M.S. – solicitando três passagens de ida e 25 

volta para Brasília, hotel e alimentação para participarem da Plenária Extraordinária de Conselhos de 26 
Saúde que será no dia 03 de junho de 2009. Oficionº 032/2009/C.M.S. – SMS. Oficio nº 35/2009/CMS – 27 

Ministério Público. Oficio nº 036/2009/CMS – Ministério Publico. Oficio nº 037/2009/CMS – Ministério 28 
Público. Oficio nº 038/2009/CMS. – Receita Federal de P.G. Oficio nº 040/2009/CMS – SMS. Oficio nº 29 
041/2009/CMS – SMS. Oficio nº 42 /2009/CMS – SMS. Oficio nº 043/2009/CMS – SMS. Oficio nº 30 
045/2009/CMS – SMS. Oficio nº 48/2209/CMS – AMTT. Oficio nº 51/2009/CMS – SMS. Oficio nº 31 

52/2209/CMS – SMS. Carta de Aprovação do CMS – UEPG. Relatório CMS - retirada do modem. Carta 32 
de solicitação de Ampliação da Unidade Estratégia Saúde da Família Horácio Droppa e mais uma Equipe 33 

de Saúde da Família. O conselheiro Sergio lê as duas Atas dos Conselhos Locais de Saúde. “Hoje na 34 
unidade de saúde Dr. Horácio Droppa, às quinze horas e trinta minutos houve uma reunião para decidir 35 
quais as funções que cada Membro do primeiro conselho local vai ocupar. Ficou decidido que através do 36 
conselheiro voluntário Sérgio Doszanet foi montada a equipe de trabalho. E assim ficou definido com o 37 
senhor Valdecir Goes Maciel  como coordenador e a senhora Tereza de Jesus Oliveira será a vice-38 

coordenadora do conselho, Sueli T.S.S. Vieira a primeira secretária, Miriam Aparecida Lopes segunda 39 
secretária  e Joslaine Thais Jacob a terceira secretária, e como representante do gestor municipal do 40 
conselho será a senhora Lara que por motivos particulares não pode comparecer nesta reunião, mas que 41 
foi representada por Marilda funcionária da unidade de saúde. E os suplentes Thetonio Garcia, Antonio de 42 

Oliveira Viana Filho, Joel Nogueira de Lima. Essa equipe de trabalho foi homologada para próximos dois 43 
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anos. Também foi discutido nesta reunião o local e as datas das próximas reuniões do Conselho Local de 44 
Saúde, a próxima ficou no dia vinte e cinco de abril de dois mil e nove às quatorze horas, neste mesmo 45 

local. Esta foi escrita e assinada por Sueli Terezinha Senko Souza Vieira e assinada pelos demais 46 
participantes”. “Ata número um realizada às dezesseis horas do dia trinta de junho de dois mil e nove, nas 47 
dependências da Unidade de Saúde da Família Nilton Luiz de Castro, onde estavam reunidos os membros 48 
do Conselho Municipal, digo Conselho Local de Saúde, para a nomeação dos membros onde o senhor 49 
João Vitor Bahls foi nomeado o coordenador, a senhora Andréia Monteiro Vieira a primeira secretária, a 50 

senhora Angela dos Passos  a segunda secretária, o senhor Pedro Padilha Fernandes o terceiro secretário e 51 

o senhor Claudio Carneiro Alves o quarto secretário e como suplentes a senhora Divonete de Fátima 52 

Landuche, Glaci Vieira dos Santos, Nilza Andrade e Antonio Fogaça, todos foram eleitos por 53 
unanimidade, ficou decidido em reunião que o coordenador fica por um período de três, digo quatro 54 
meses, podendo ser renovado por mais oito meses. O Dr. Swuami coordenador da Unidade de Saúde, fala 55 
sobre a dificuldade que os servidores encontram na realização do seu trabalho, e surge que os membros do 56 

Conselho conversem com os usuários da Unidade de Saúde, para que eles exponham suas dificuldades no 57 
atendimento e também façam sugestões de melhorias e para isso convidam, digo são convidados a 58 
participar da próxima reunião do Conselho Local de Saúde, a realizar-se na associação de moradores do 59 

parque Tarobá ás quatorze horas do dia quatorze do mês de julho de dois mil e nove. Sem mais nada a 60 
tratar encerrou-se a reunião onde eu, Andréia, primeira secretária deste conselho, lavrei e assinei a 61 

presente ata e que será assinada pelos demais participantes”. O presidente fala que foi decidido em 62 
reunião plenária que as reuniões seriam, uma de Trabalho para poder juntar as Comissões, para as 63 

Comissões terem horário para se reunir, porque hoje foi uma reunião atípica pela quantidade de ofícios e 64 
correspondência que estavam pendentes, mais o calendário pode ter mudanças pois é a plenária que 65 

manda. O conselheiro Paulo fala que o calendário está bom não precisa mudar só que esse caráter 66 
deliberativo não precisa abrir mão dele. A conselheira Vera fala que acha o que dependendo da 67 
necessidade do que vai ser apresentado na pauta se todos ficarem satisfeito com tudo que foi apresentado 68 

e precisar votar, e aquilo precisa ser votado, a gente vota. O presidente fala que acha que atrapalha a 69 
questão da Comissão, porque as Comissões tende a deixar de se reunir de novo para poder deliberar. A 70 

conselheira Andresa fala que tudo vai depender do teor dos documentos que vai ter que deliberar ou não, 71 
por exemplo: se vem um plano que apresente hoje ela como conselheira vai dizer que precisa de tempo, 72 
agora a homologação de duas vagas para os Conselhos Locais de Saúde pode ocorrer. O conselheiro 73 
Paulo diz que é a mesa que dirige então se não tiver em pauta não tem como aprovar. O presidente fala 74 

que pode homologar hoje as atas dos Conselhos Locais de Saúde se a Plenária assim o decidir, o que é 75 
feito por unanimidade (13 votos). Agora a segunda questão, quanto as atas dos Conselhos Locais elas 76 

estão aprovadas por unanimidade. 2.1 Apresentação: Plano de Aplicação da Verba PAN para as 77 
ONGs Renascer e Reviver: A presidente da Associação Reviver de Assistência ao Portador do Virus 78 
HIV fala sobre o Plano de Aplicação da verba PAN, diz que esta verba vem do Ministério da Saúde para a 79 
prefeitura, para a SMS, que repassa para as duas ONGs que trabalham com a DST/Aids. A quantia para o 80 
grupo Reviver é de oito mil reais por ano, diz que a verba era para estar com as ONGs desde janeiro, 81 

agora que veio a ordem para elas fazerem o Plano de Aplicação. O grupo Reviver optou por gastar 82 
R$1.000,00 mensais durante oito meses. Contratar um técnico com esta verba (Folha de Pagamento 83 
R$6.916,96), Obrigações Patrimoniais (R$1.083,04), totalizando R$8.000,00. A Srª Reni Apª Eidam fala 84 
que o Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais optou em dividir os R$ 8.000,00 para aplicação 85 

auxilio, equipar a ONG com um fogão seis bocas (R$599,00), mesa com seis cadeiras (R$499,00), uma 86 
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cozinha completa (R$847,00), uma geladeira (R$979,00), um aparelho de fone/fax (R$399,00), um 87 
alarme (R$677,00), total R$4.000,00. Materiais de consumo R$2.000,00. Materiais para Cooperativa 88 

(corte e costura) R$2.000,00, totalizando R$ 8.000,00. A conselheira Vera fala que a verba maior fica 89 
com o programa de DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje não tem nem coordenador ou 90 
atividades desenvolvidas, preocupando pois pode ocorrer de se devolver a verba pela não utilização. 91 
Débora, do Renascer, comenta que em alguns dias da semana uma funcionária faz plantão na sala da 92 
coordenação mas que não sabe sobre documentos, material, etc. A Dra. Luciene, representante da 3ª R.S., 93 

informa que já foi procurada pelas ONGs, que já oficiou e conversou pessoalmente com os diretores da 94 

Secretaria Municipal de Saúde mas que nenhuma providência foi tomada. 2.2 Definição da data de 95 

realização da Conferência Municipal de Saúde. O presidente pergunta se alguém tem sugestão de datas 96 
para marcar a Conferência. A conselheira Andresa diz que tem algumas datas onde vão ser realizadas 97 
outras Conferências e não deve coincidir as mesmas datas. Após gerar algumas discussões entre os 98 
conselheiros o presidente Carlos sugere a data de 30 e 31 de outubro, que colocado em votação, é 99 

aprovado por unanimidade. E pergunta quem aprova que a Conferência tenha como proposta trabalhar 100 
com os últimos Planos de Saúde . Após algumas sugestões é aprovado por unanimidade que o último 101 
Plano e a última Conferência serão as propostas de trabalho. O presidente pergunta se alguém quer se 102 

candidatar a presidente da Comissão da 8ª ConferênciaMunicipal de Saúde. Os conselheiros Paulo e 103 
Sergio dizem que podem fazer parte da Comissão Organizadora. O presidente fala que já está definido 104 

algumas coisas e deixam a definição da Comissão Organizadora para o dia 04 de agosto de 2009. 3. 105 
Informe dos Conselheiros Municipais de Saúde.  A conselheira Vera convida antecipadamente o CMS 106 

para participar da Conferencia Regional de Assistência Social que é uma segunda etapa da Conferência 107 
Municipal no dia 28 de agosto aqui em Ponta Grossa, só que ainda não tem o local definido por causa de 108 

licitação. Conferência Regional com todos os dezoito Municípios que fazem parte da Assistência Social. 109 
Fala ainda que é muito importante alguém do CMS participar, até a parte dos usuários. O conselheiro José 110 
dos Passos Neto fala que o pessoal dos grupos Renascer e Reviver, vinha e apresentava o plano para 111 

gastar e no final do ano apresentavam como gastaram, que as discussões eram muito ricas, diz que tem 112 
sentido falta disso e que faz tempo que não vem ninguém participar das reuniões do CMS. A 113 

coordenadora da Comissão do grupo Renascer Débora fala que tem uma queixa a fazer, que também sente 114 
falta de um representante do CMS para estar lá no grupo participando e reafirma a preocupação em 115 
relação à coordenação municipal. A conselheira Luciene fala a respeito da verba PAN DST/Aids que a 116 
preocupação é que foi gasto muito pouco durante o ano de 2009. O presidente agradece a atenção de 117 

todos, pede desculpas pela quantidade de ofícios mas que  os conselheiros tinham necessidade de 118 
conhecê-los e ocorreu o acúmulo porque nas últimas reuniões a preocupação era a votação para a nova 119 

mesa diretora e encerra a reunião as 9:35 hs. 120 


