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Ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde –C.M.S.. 1 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e oito, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da 2 

Terceira Regional de Saúde de Ponta Grossa, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de 3 

Ponta Grossa, realizou-se a oitava reunião ordinária do C.M.S. de Ponta Grossa, estando 4 

presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a 5 

presença de quorum o Presidente Paulo Cesar Facin procedeu à abertura dos trabalhos, 6 

cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Partindo para o primeiro 7 

item da pauta: Aprovação da Ata da Reunião anterior. Aprovada, realizadas as devidas 8 

correções de digitação. Item 2.1 Informes da Mesa Diretora; Isaias informa que no dia 26 de 9 

julho, acontecerá a continuidade do processo de eleição do Conselho Estadual de Saúde que 10 

ficou interrompido desde a realização da Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Curitiba, 11 

destacando a necessidade da participação dos conselheiros que estiveram na Conferência, para 12 

tanto está sendo providenciado o transporte e alimentação. O conselheiro Campagnoli relata a 13 

tristeza dos trabalhadores, por ocasião da Conferência, pois houve a exclusão de alguns 14 

segmentos. Ponto negativo para a próxima composição do conselho estadual. O conselheiro 15 

Paulo Facin informa sobre a dificuldade para operacionalizar as questões administrativas do 16 

Conselho, uma vez que a Secretária do Conselho, Ivone tem tido muitas dificuldades para 17 

executar as tarefas do Conselho. Ficou deliberado que serão reiterados todos os pedidos à 18 

S.M.S. de forma oficial. Item 2.2 Ofício nº 1106/08 SGEP – Ministério da Saúde; Secretaria 19 

da Gestão Estratégica e Participativa, despacho de uma auditoria feita no município de Ponta 20 

Grossa, onde foi solicitado a Secretaria Municipal de Saúde documentos referentes ao Plano 21 

Municipal de Saúde período de 2003, Relatório de Gestão exercício 2003 e ata do Conselho 22 

Municipal de Saúde que aprovou o Plano de Saúde, os quais não foram respondidos pela 23 

S.M.S. até a presente data. Item 2.3 Encaminhamentos referentes à solicitação do Ministério 24 

Público sobre jornada de trabalho nas Unidades de Saúde; O conselheiro Isaias informa que 25 

foram encaminhados aos conselheiros copias dos questionários a serem aplicados nas unidades 26 

de saúde pelos próprios conselheiros. Foram devolvidos devidamente preenchidos 12 27 

questionários que foram encaminhados ao Ministério Público através do oficio n° 43/2008. O 28 

conselheiro Campagnoli solicita que seja registrado em ata a sua solicitação da copia do oficio 29 

acima citado. Registra também que a ABO não concorda com o encaminhamento deste oficio 30 

dado pela mesa diretora, alegando que o oficio generalizou o não cumprimento da jornada de 31 

trabalho pelos profissionais médicos e dentistas. O conselheiro André justificou não ter 32 

realizado o questionário porque não poderia fiscalizar seus colegas de trabalho. Na seqüência 33 

outros conselheiros se posicionaram contra a forma de encaminhamento das pesquisas sobre os 34 

horários de trabalho dos funcionários das UB´s, alegando que o oficio de encaminhamento 35 

enviado pela mesa diretora do CMS generalizava os profissionais médicos e dentistas. O 36 

conselheiro Eugênio manifesta seu apoio a mesa, alegando que a mesma agiu de forma correta, 37 

e sugere ainda que seja aplicado este questionário em todas as Unidades de Saúde do Município 38 

e que esta atividade deve de rotina no CMS. Como o assunto foi recorrente o oficio foi lido 39 

novamente pelo conselheiro Paulo e destacado que o mencionado no oficio se referia apenas as 40 

pesquisas em anexo, mesmo assim continuaram os protestos, embora os conselheiros que 41 
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reclamavam não tivessem lido as pesquisas. Neste momento o conselheiro Coradassi sugeriu 42 

que se colocasse em votação pela plenária se o CMS referendaria o encaminhamento dado pela 43 

mesa. Posto em votação o resultado foi favorável a mesa com 16 voto favoráveis, 2 contrários, 44 

1 abstenção. Os 2 votos contrários de André Luis de Luca e Antonio Olívio Rodrigeus. Item 45 

2.4 Processo Ministério Público nº 1770128, que trata do Termo de Cooperação entre MP, 46 

AMP e Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Que da prioridade absoluta em relação as 47 

crianças e adolescentes por ocasião da elaboração do orçamento para 2009. Em face do exposto 48 

o conselheiro Isaias sugere que seja indicado um membro do C.M.S. da comissão de orçamento 49 

para acompanhar o processo de elaboração do orçamento para 2009. Ficou definido o nome do 50 

conselheiro Laertes de Freitas para a função. Item 2.5 Orçamento Anual 2009 e 51 

Programação Anual de Saúde para o ano de 2009; Ponta Grossa está elaborando a proposta 52 

orçamentária anual de 2009. Neste momento é muito importante que o Conselho participe 53 

ativamente na elaboração do orçamento, ressalta o conselheiro Isaias, pois as ações de saúde a 54 

serem desenvolvidas em 2009 dependem do orçamento elaborado ainda em 2008. Sugere ainda 55 

que a Comissão de Orçamento do C.M.S. participe em conjunto com técnicos da S.M.S. na sua 56 

elaboração. Item 2.6 Comissões temáticas; Escolha do coordenador de comissões e 57 

encaminhar a decisão aos outros. 58 

Comissão de Orçamento – Laertes de Freitas 59 

Comissão de Ética e Controle Social – Paulo Cesar Facin 60 

Comissão da Atenção Básica – Isaias Cantoia Luiz 61 

Comissão Hospitalar – Silvana M. Schwarz 62 

Item 2.7 Comissões externas: CRECISS e SAMU/SIATE; 63 

SAMU/SIATE - Antonio Olívio como titular e Isaias Cantoia como suplente. 64 

Colocando no CRECISS – João Carlos Lemos como titular e como suplente André. 65 

Item 3 Informe dos conselheiros: A conselheira Tania coloca a questão de Tabagismo, onde 66 

questiona o porquê da não implantação do programa de anti-tabagismo. Onde pede para que se 67 

faça o encaminhamento dessa questão. Nada mais havendo encerrou-se a presente reunião as 68 

21:00. 69 


