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Ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S Aos quinze 1 

dias do mês de junho de dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da 2 

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

Grossa, realizou-se a  oitava reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando 4 

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

Verificada a presença de quorum o presidente Sergio Ferreira Doszanet procedeu à 6 

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

participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da ata: 7ª ata da reunião 8 

ordinária aprovada e 2ª ata da reunião extraordinária aprovada com ressalvas: 9 

colocar o nome dos conselheiros que votaram a favor 1ª votação (Gilmar Alves 10 

Nascimento, Anderson Luis Strack Tavares, Vânia Aparecida Martins Vargas, 11 

Gesiane Penteado, Rubens Adão da Silva, Francisco Pereira de Barros, Antonio 12 

Fogaça de Almeida, Maura Fernandes Caetano), 2ª votação (Gilmar Alves 13 

Nascimento, Anderson Luis Strack Tavares, Vânia Aparecida Martins Vargas, 14 

Gesiane Penteado, Rubens Adão da Silva, Francisco Pereira de Barros, Antonio 15 

Fogaça de Almeida, Maura Fernandes Caetano, Sergio Ferreira Doszanet). Informes 16 

da Mesa Diretora: O presidente Sergio Ferreira Doszanet lê os Ofícios recebidos. 17 

Of. g.f.n 39/2010/ast, of. nº 47/2010-GCZ, OF. ONG “Você Consegue”, processo: 18 

2670006/2009, processo nº 1310270 referente ao of. nº 69/2010 do CMS, 19 

processo nº 1170428 referente ao of. 060/2010 do CMS, processo nº 1320284 20 

referente ao of. nº 70/2010 do CMS, processo nº 1470297 referente ao of. nº 21 

82/2010.  Ofícios enviados: of. nº 92/2010/CMS, of. nº 94/2010/CMS, of. nº 22 

89/2010/CMC (processo nº 1550113/2010), of. nº 91/2010/CMS (processo nº 23 

1550112/2010), of. 86/2010/CMS (processo nº 1550116/2010) 2. Ordem do dia: O 24 

presidente fala das faltas dos conselheiros e que vai ser passado para as entidades 25 

e pedir a substituição dos conselheiros que estão faltando que pelo regimento 26 

interno três faltas consecutivas ou cinco alternadas. Fala que hoje a zoonoses vai 27 

fazer apresentação dos três primeiros meses. 2.1. Explanação do Relatório 28 

Trimestral da Gerência de Controle de Zoonoses: a apresentação não foi feita 29 

devido à falta da senha do equipamento de multimídia não abrir, portanto vai ficar 30 

para a próxima reunião. O presidente fala do oficio 82/2010 que o Sr. Claudio 31 

esteve no Conselho para fazer um inicio de um trabalho de apresentação e 32 

conversa com os conselheiros referentes ao orçamento, mas como não houve uma 33 

presença dos conselheiros ele mandou um oficio esta semana solicitando pauta.  O 34 

presidente fala que irá colocar em pauta para a próxima reunião. A conselheira 35 

Vera fala que a reunião era pra ser no dia primeiro lá na sede do Conselho, diz que 36 

foi em uma reunião do Conselho Regional em Curitiba chegou às sete horas e foi 37 
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na reunião do Conselho mais não havia ninguém, pois estava fechado. O 38 

presidente fala que não adiantaria marcar a reunião se a pessoa que era para estar 39 

lá não ia estar no dia primeiro, então houve este desencontro, agora vai ser 40 

colocado em pauta e vai para as reuniões ordinárias do Conselho Municipal de 41 

Saúde. A conselheira Juliana pede para que seja lido à justificativa que o Sr. Claudio 42 

escreveu no processo. “Informo que compareci ao CMS no dia e horário aprazado; 43 

após trinta minutos a reunião foi adiada por falta de interesse; será marcada nova 44 

reunião”. A conselheira Juliana fala que contesta a declaração do Sr. Claudio, 45 

porque foi decidido em Plenária que a reunião deveria ser dia primeiro e não 46 

deveria ser mudada a data sem passar pela plenária. O presidente fala que no dia 47 

30 de junho vai ter a capacitação para os conselheiros. O presidente fala que na 48 

reunião de julho de 2009 o secretario de Saúde Dr. Winston Bastos comunicou a 49 

todos os moradores que estavam lá que no início deste ano a situação desta 50 

unidade de saúde (Horacio Droppa) seria resolvida, está em ata o que o secretario 51 

de saúde falou, unidade com quatorze mil usuários e está sofrendo com este 52 

problema e o secretario de saúde se comprometeu que iria resolver o problema da 53 

unidade. 2.2. Informações referentes à Coordenação do Plano de Saúde da 54 

Família (coordenador do PSF Dr. Marcelo Maravieski): O Dr. Marcelo Maravieski 55 

fala na dificuldade de contração de profissionais, e o caminho é a capacitação 56 

permanente, melhorar os índices da Atenção Básica com respeito as gestantes, fala 57 

que conseguiu  com o Dr. Gilmar trazer sem custo para a secretaria de saúde o 58 

professor de Curitiba.  Foi o primeiro passo de qualificar e abriram isso para as 59 

regionais, diz que dia dezoito é a primeira atividade que vai ser feita com educação 60 

relacionada ao programa da família. O presidente teve que se ausentar, não 61 

estando presente nenhum membro da mesa para continuar a reunião. O 62 

presidente encerra a reunião ás 8:20hs. 63 


