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

julho 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  oitava 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 não poder 5 

estar presente por motivo de saúde, o vice-presidente Gilmar Alves do Nascimento assumiu e 6 

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

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

com as ressalvas do conselheiro José dos Passos Neto, na ultima linha, a reunião encerrada às 9 

20h20min, sedo que o presidente teve que se ausentar, não estando presente nenhum membro 10 

da mesa para continuar a reunião foi encerrado às 20h20min. Informes da Mesa Diretora: O 11 

vice-presidente Gilmar Alves do Nascimento fala que na ultima reunião do CMS (15/06/2010) 12 

esteve ausente, pelo motivo de estar participando da reunião da Associação médica 2. Ordem do 13 

Dia: 2.1. Explanação do Relatório Trimestral da Gerência de Controle de Zoonoses: O Sr. 14 

Leandro fala que vai apresentar o relatório trimestral dos três primeiros meses de zoonoses, fala 15 

do novo carro de coleta de pequenos animais com quatorze canis, atualmente as coletas de 16 

grandes animais estão reduzidas porque estão com problemas de roubo no CTR(Centro de 17 

Treinamento Rural) já foram feitos vários boletins de ocorrência fala ainda que estão sem 18 

caseiro no momento, para ser alocados naquele local vai ser o centro tecnológico, e que foi 19 

solicitado um novo local. No canil municipal foram coletados 157 cães 142 castrações foram 20 

doados 9 cães os são chipados antes das doações. Realização do senso animal total de 21 

11474cães, 7104 machos e 4370 fêmeas. Fala do combate a dengue que foram trabalhados: 22 

31135 residências comércios 2203, terrenos baldios7803, PE 495, reclamações 72, outros 1339, 23 

totalizando 43047. O grupo Fauna questiona a quantidade de animais solto nas ruas, ressalta 24 

ainda que tem até animais de raça nas ruas, questiona a falta de controle e o aumento de 25 

números de animais, solicita ainda o relatório detalhado como a verba repassada para a 26 

zoonoses,quantos animais chipados para se ter uma noção detalhada fala ainda que é para ser 27 

enviado o relatório detalhado para o Conselho.  2.2. Apresentação do Orçamento da Secretaria 28 

Municipal de Saúde: A Secretaria Municipal de Saúde solicitou pauta para a apresentação, 29 

porem ninguém compareceu a reunião para fazer a apresentação. 3. Informe dos Conselheiros: 30 

A conselheira Tereza de Jesus oliveira fala que é coordenadora do conselho local da unidade de 31 

Saúde Horacio Droppa fala que está com um problema muito serio na unidade a mais de um ano 32 

a conselheira vem mandando oficio, fazendo reivindicações para a prefeitura, sobre higiene e 33 

limpeza da unidade, a reforma que foi prometida tantas vezes que iam reformar, aumentar e 34 

ficou só na promessa. Há quarenta e cinco dias atrás uma senhora foi fazer um preventivo e 35 

quando ela estava na mesa do preventivo, quando olhou na janela esta descendo um escorpião. 36 

Ela pegou o escorpião colocou em um vidro E levou na Vigilância Sanitária. A conselheira fala, se 37 

a Mulher levou lá, como eles não estão sabendo das coisas que esta se passando na unidade, 38 

fala também que ela mandou vários ofícios dizendo para tomarem providencias com a unidade, 39 

diz que não sabe a onde foram parar estes ofícios deles, porque segundo Dr. Edson Alves não 40 

estava sabendo de nada. Quando foi ontem cedo (05/07/2010) o usuário ligou para a 41 

conselheira e falou que ela tem que chegar lá e dar uma olhada que a unidade estava cheia de 42 

urina e fezes de rato na sala do dentista na sala de curativo a mesma foi até a unidade e ficou 43 

indignada com o que viu tinha fezes nos armários e também nos aparelho do dentista 44 



 

_____________________________________________________________________________   
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

instrumento odontológico (jato de água) e na sala de curativos tinha fezes e urina, tem 45 

funcionários que levam marmita tinha fezes em cima da pia que foi fotografado e do armário dos 46 

funcionários, estavam sujo de fezes de rato a dias o coordenador da unidade já tinha 47 

comunicado o Massuqueto (gerente), não foi tomado providências a conselheira fala que não 48 

sabe como ele não ficou sabendo se foi conversado diretamente com ele (Massuqueto) e fala 49 

que o Dr. Edson também não estava sabendo de nada. A conselheira diz que a solução é trazer o 50 

Massuqueto na unidade, quando ele chegou à conselheira perguntou qual a posição que o Sr. 51 

Massuqueto iria tomar. Ele respondeu que isso aqui é só dar uma limpadinha e pode continuar o 52 

atendimento. A conselheira fala escuta, mais a contaminação, isso aqui tem que ser dedetizado, 53 

não pode ficar assim tem que fazer uma limpeza o chão esta encardido, diz que os ratos estão 54 

invadindo a unidade, porque o lixo hospitalar é pra ter um local lá fora para armazenar este lixo, 55 

porque não tem local e não é de hoje que ela (conselheira Tereza) esta pedindo, fala que o lixo 56 

esta sendo guardado no banheiro dos funcionários, diz que em primeiro lugar tem que cuidar da 57 

saúde dos funcionários para eles poderem cuidar dos usuários. O conselheiro José dos Passos 58 

Neto fala que mais ou menos há um ano e meio atrás aconteceu um fato desagradável com a 59 

CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) onde fato semelhante aconteceu pois a falta de 60 

limpeza foi determinante para a interdição de tudo, e acha que o CMS tomou uma atitude 61 

coerente não provocando mais problemas. A CAF passou para um local provisório e agora 62 

passou para um local definitivo. Então gostaria de pedir que o CMS solicitasse uma inspeção da 63 

Vigilância Sanitária do Estado e do Município junto a do Conselho Regional de Farmácia para que 64 

fossem fazer uma vistoria em conjunto, do ponto de vista orientativo, avaliando de está tudo 65 

correto, se o que falta é grave ou não, e isentando o farmacêutico diretor técnico, que na 66 

realidade foi o único que sofreu penalidades por todos os transtornos. O vice-presidente fala que 67 

vai ser encaminhado oficio para a Vigilância Sanitária do Estado, do Município e do CRF. O 68 

conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a unidade Agostinho Brener (Maria Otilia) 69 

segundo informações que ele teve tem um médico desta unidade atendendo apenas quatro 70 

pessoas o normal seria que o médico atendesse doze pacientes, segundo as informações que ele 71 

tevê é que o médico estava atendendo por conta e se negava a atender mais do que quatro 72 

pessoas, não sabe qual o problema que acontece lá que o médico não quer atender mais do que 73 

quatro pessoas. O conselheiro Jeferson fala que foi pedido para o Sergio Ferreira Doszanet, Dr. 74 

Marcelo Maravieski e foi tentado fazer uma visita na unidade os conselheiros não puderam estar 75 

lá por falta de veiculo. O conselheiro esteve na unidade para verificar os fatos nesse dia o 76 

medico atendeu normal 12 pessoas nos demais dias voltou a atender quatro pessoas segundo 77 

informações de usuários. O conselheiro Gilmar fala que o medico não tem uma justificativa 78 

plausível para justificar o atendimento de quatro pessoas somente, diz ainda que tem que 79 

solicitar de oficio  o porque do atendimento do referido medico e quais as medidas tomadas por 80 

parte da Secretaria uma vez que já tem o conhecimento do problema. O vice-presidente encerra 81 

às 21h15min reunião. 82 


