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Ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e um dias do mês de junho 1 

de dois mil e onze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua 2 

XV de Novembro, nº 120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a nona reunião ordinária do CMS de 3 

Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. 4 

Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos 5 

trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Partindo para primeiro Item. 1. 6 

Aprovação da Ata da 8ª reunião ordinária: solicitada as ressalvas dos conselheiros Paulo Heusi e Marcos 7 

Levandoski, foi decidido que será feito as correções e a ata retornara para a próxima reunião. Leitura dos 8 

ofícios recebidos e enviados.  Feita a leitura dos ofícios pela 1ª e 2ª secretaria da Mesa Diretora.  A 9 

conselheira Vera Regina Buss Taborda solicita que quando for enviado oficio ou documento para uma das 10 

comissões que fique registrado em ata.  Oficio 163/2011 referente à provação do Plano Diretor de Vigilância 11 

Sanitária encaminhado para a Comissão Municipal de Acompanhamento a Atenção Básica. Oficio nº 39/2011- 12 

oficio enviado pela 3ª Regional de saúde, informa que nos dias 07 e 08 de julho de 2011 a oficina de 13 

planejamento Estratégico – Construindo as Redes de Atenção a Saúde, solicitando a participação de dois 14 

conselheiros. Oficio WAB/146/2011/ml referente ao termo de entrega e recebimento de um aparelho de TV 15 

LCD 32”, marca LG, acompanhando de suporte móbile e cabo HDMI, que trata do termo de Doação 908/2011 16 

do Ministério da Saúde, referente ao Programa de Inclusão Digital – PID dos Conselhos de Saúde, recebido 17 

através do Setor de Recursos Logísticos, do Núcleo Estadual/MS/PR. Processo nº 1190055/2011 o presidente 18 

fala referente ao contrato do imóvel onde esta instalada a sede do Conselho Municipal de Saúde, sito a rua XV 19 

de novembro, 120 sala 03 edifício Itamaracá que o contrato venceu em seis de junho de 2011, e vai ser feito a 20 

renovação por mais quatro meses até a Secretaria Municipal de Saúde achar um local para colocar o CMS. O 21 

presidente fala que ele estava olhando junto com o vice-presidente Cesar Campagnoli que o contrato que 22 

presta serviço nas UTIs dos hospitais Amadeu Puppi e da criança Prefeito João Vargas de Oliveira, o hospital 23 

da criança já está no segundo aditivo. O vice presidente fala que eles já tinham feito o Conselho aprovou e 24 

agora acha que esta em fase de licitação das empresas, ainda está vigorando o contrato com a Guadalupe 25 

aquela antiga com dois aditivos. O conselheiro Marcelo Maravieski Fala do oficio nº704/2011 do Ministério 26 

Público que gostaria de ler um trecho deste documento que tem haver com todos nós que lutaram e que 27 

continuam lutando para que a terceirização não acabe com o SUS e os trabalhadores e os médicos da Saúde 28 

da Família ficam muito satisfeitos de ver o Ministério Público de Ponta Grossa dando esta orientação para a 29 

prefeitura “O Ministério Público do Estado do Paraná, representado pelo agente ministerial subscrito, no uso de 30 

suas atribuições legais, resolve recomenda, ao Senhor Prefeito Municipal, em cumprimento ás disposições de 31 

ordem constitucional e legal acima referidas que, abstenha de efetuar convênio em projeto para contratação, 32 

sem concurso público de profissionais médicos no Programa Saúde da família, haja vista o mesmo contrariar 33 

as disposições legais vigentes, conforme as condições antes alinhadas, bem como deve iniciar medidas 34 

tendentes á composição das equipes do PSF, nos exatos termos da Portaria sob o n° 1887/97, proveniente do 35 

Ministério da Saúde. Tratando-se de necessário ato omisso, desnecessária a estipulação de prazo para 36 

cumprimento da recomendação, pois a mesma deverá ser observada de imediato. 2.1. Analise do pedido de 37 

Vista da Conselheira Vivian Gaidarji de Moraes referente à resolução 014/CMS/2011. O presidente fala 38 

que referente ao pedido de Vista da conselheira Vivian de Moraes, que ela não retornou com a matéria da 39 

resolução 014/2011//, lendo o Regimento Interno art. Vinte e dois parágrafos terceiro, quarto e quinto, “O 40 
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pedido de vistas de matéria constante da ordem do dia poderá ser feito por qualquer conselheiro 41 

antes do inicio do processo de votação e deverá ser devidamente justificado. A matéria retirada da 42 

ordem do dia, em virtude do pedido de vistas, será devolvida à Secretária Executiva até 03 dias 43 

antes da reunião subseqüente, acompanhada do parecer emitido pelo conselheiro requerente; O 44 

não cumprimento dos prazos estabelecidos implica. na suspensão do direito de pedido de vistas na 45 

matéria requerida.” O presidente fala que a conselheira Vivian de Moraes não respondeu e não 46 

mandou até sexta feira, ela perdeu o pedido de vista referente a este assunto, coloca nas mãos dos 47 

conselheiros para a aprovação ou não da resolução 014/2011. O presidente coloca em votação, 48 

quinze votos a favor e uma abstenção. Aprovada a resolução 014/CMS/2011.  2.2. Apresentação da 49 

3ª Regional de Saúde dos resultados das metas pactuadas de 2010 pactos pela Saúde/Município de 50 

Ponta Grossa. A Srª Darlene Blum fala que foi elaborado junto com o Município um relatório das metas 51 

compactuadas, o Termo de Compromisso de Gestão é um termo do pacto pela saúde que foi assinado entre 52 

as três esferas do governo, Federal, Estadual e Municipal e o termo de compromisso de gestão os três tem 53 

uma series de compromisso que eles colocam ali o que cabe a cada um, e entre estes compromissos tem um 54 

anexo no termo de compromisso de gestão que os indicadores e metas tanto do Estado como para o Município 55 

porque é uma forma de analisar resultados. Apresenta os resultados das metas pactuadas em 2010. 3. 56 

Informes dos Conselheiros: A conselheira Rosangela Maria Pompeu dos Santos fala que a Comissão 57 

Municipal de DST/AIDS se reuniu hoje onde o coordenador apresentou o plano de Ações e Metas do primeiro 58 

semestre de 2011. O presidente diz que da Sistematização é o conselheiro Marcelo Maravieski, Vivian Gaidarji 59 

de Moraes, Juliana de Jesus Maciel, Paulina K. de Bastos, Sergio Doszanet, Eliane de Freitas e convida os 60 

demais conselheiros para fazer parte como monitor de um dos dez tema da  9ª Conferência Municipal de 61 

Saúde.O presidente encerra a reunião as vinte horas e trinta minutos. 62 


