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

Aos dezoito dias do mês de agosto 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, 3 

realizou-se a nona reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros 4 

Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a falta de quorum não houve 5 

reunião. 6 

Memória da nona reunião, realizada em dezoito de agosto de dois mil e nove: O conselheiro Isaias 7 

fala de tomar uma providencias no sentido de pedir que efetive o suplente como titular ou que venha 8 

outro titular, porque não tem condições de ficar toda reunião meia hora esperando completar o fórum 9 

para avançar as reuniões, então nós estamos pegando as entidades e chamando. O Laertes estava 10 

justificando com problema de saúde mais também já esta verificando esse problema de muita falta. 11 

Todas as entidades que tem faltado e não tem justificado estamos mandando uma correspondência 12 

oficial do Conselho avisando que o representante da sua entidade não esta participando da reunião às 13 

vezes a entidade nem sabe que o representante não está participando então estamos avisando e 14 

passando a folha com a lista de freqüência de quais foram às reuniões e quantas delas o conselheiro 15 

não esteve presente. O conselheiro Isaias fala que veio um documento da irmã silvonete pedindo para 16 

sair do Conselho, aí a gente pega e chama a suplente que é UAMPG visto na reunião da Mesa 17 

Diretora Durante a semana passada. Diz que na reunião passada foi falado com relação com a uma 18 

solicitação de informações sobre as Unidades Saúde da Família aí veio uma descução aqui na 19 

plenária dizendo que a Regional de Saúde já estava fazendo um trabalho em todas as Unidades de 20 

Saúde por conta de uma solicitação o que nós fizemos, um oficio para a Regional de Saúde pedindo 21 

que a Regional de Saúde enviasse para o Conselho o resultado desse trabalho que ela fez uma vez 22 

que ela visitou todas as Unidades de Saúde uma visita técnica como esta funcionando daí inclusive a 23 

Regional de Saúde mandou a resposta pra gente que o trabalho foi feito houve alguns 24 

questionamento para o Município e o Município deu prazo de trinta dias para responder para a 25 

Regional de Saúde aquelas questões, a equipe que fez as verificações nas Unidades achou que 26 

merecia esclarecimentos de algumas questões, mas não distante deste trabalho que esta sendo feito 27 

pela Regional de Saúde o Tribunal de contas do Estado também esta fazendo auditoria em algumas 28 

cidades e Paraná inclusive Ponta Grassa é uma das cidades que esta fazendo esta auditoria daí todos 29 

nós, todo cidadão e nós como conselheiros também, então deixar para vocês aqui até 31 de agosto no 30 

site tem lá em baixo um questionário que pode estar entrando nesse site e respondendo e se 31 

identificando como conselheiro e como conselheiro local de saúde como trabalhador e preenchendo 32 

este questionário que é as informações pra ouvidoria ela pode ser conselhos profissionais de 33 

enfermagem, do conselho de médicos, e odontologia, diz que esta na pagina da Secretaria da Saúde o 34 

ouvidoria da estratégia Saúde da Família Programa Saúde da Família esta sendo realizada pelo 35 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná o que você acha no endereço da Secretaria de Saúde ou no 36 

endereço do Correm ou do CRM, CRO em qualquer um desses endereços  esta disponível e se pode 37 

responder. O presidente Carlos lê os ofícios enviados: oficio nº 77/2009/CMS para mudar as 38 

divisórias porque as divisões não estão certas para poder fazer as reuniões, oficio nº 69/2009/CMS, 39 
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oficio nº 68/2009/CMS, oficio nº 70/2009/CMS, oficio nº 73/2009/CMS,oficio nº 7872009/CMS, 40 

oficio nº 84/2209/CMS, oficio nº 85/2009/CMS, oficio nº 76/2009/CMS, oficio nº 71/2009/CMS, 41 

oficio recebidos: reclamação a Ouvidoria – Sr. Antonio Fogaça, oficio nº 294/09 – SCVGS (SESA), 42 

oficio nº 030/09 – SMS, oficio nº 72/09 – PUICR, oficio nº WAB/241/2009/efn, oficio nº 07/GP, 43 

oficio nº 48/2009, oficio nº 08/09, oficio circular nº 009/2009, oficio nº 193/SCAPS, oficio nº 44 

243/2009, oficio nº 385/EAUD/PR. O conselheiro Isaias fala que já conversou com o Dr. Edson a 45 

respeito em relação à questão do folder que não tinha telefone da Ouvidoria ele já mandou 46 

confeccionar o carimbo e todos os telefones que tem no disque saúde ache fácil vai ter o carimbo 47 

com o telefone da Ouvidoria. O presidente Carlos Coradassi fala recebeu um Email solicitando se o 48 

Conselho recebeu os equipamentos cedidos pelo  do Ministério da Saúde do Estado e a data da 49 

Conferencia Municipal de Saúde.Diz que encaminhou a resposta por Email que os equipamentos 50 

estão lá no CMS e está sendo utilizado e que a nossa Conferencia de Saúde Municipal será nos dias 51 

30 e 31 de outubro como foi agendado. E a Conferencia Estadual vai ser 18 e 19 de dezembro em 52 

Curitiba. O presidente fala que na sexta passada se reunirão com a equipe da Vigilância Sanitária foi 53 

solicitado para a Comissão de Atenção Básica se reuniu alguns conselheiros não puderam ir, na 54 

verdade só estava ele do Conselho, conversarão algumas questões com relação ao Plano e Vigilância 55 

em Saúde apresentando a questão do atendimento da resolução do Conselho que agora a prefeitura 56 

atende a resolução do Conselho  agora foi alterado Chefia agora é um cargo de confiança por um 57 

funcionário da prefeitura e não mais um cargo em comissão é uma outra questão que foi deliberado 58 

assim naquela reunião a principio como a gente esta num tempo bem avançado do ano não adianta a 59 

gente querer planejar o Plano de Vigilância em Saúde para o ano de 2009 é melhor se ter um relato 60 

das ações efetivas que acontecem na Vigilância em Saúde do Município e planejar as coisas pra 61 

acontecer bem mais efetivo no ano de 2010 nós queríamos planejar um Plano de Vigilância, então 62 

não adianta querer voltar no tempo porque o tempo não volta. Então se quiserem colocar algumas 63 

considerações. O Sr. Jocelito fala que o Plano para 2010 com a participação da equipe, fala que vão 64 

apresentar para o Conselho. Fala sobre  algumas das proposta e vão estar desenvolvendo até o final 65 

do ano. Saúde do trabalhador, Saúde Ambiental, área de projetos que estão no cronograma. Diz que 66 

uma das coisas que foi proposto também é a estruturação da equipe que já começou a ser estruturada 67 

fala também que hoje contam com mais um farmacêutico bioquímico que esta dando suporte as 68 

ações da Vigilância na área da Saúde e também conseguirão mais funcionário um na parte 69 

administrativa. Fala sobre o programa da qualidade da água no Município que esta dentro das metas 70 

propostas e vai continuar até o fim do ano. Diz ainda que vão resgatar as inspeções nos hospitais. E 71 

que por uma serie de motivos foi deixado de lado, e nós vamos resgatar isso até o final do ano em 72 

cada hospital e dentro do o que foi proposto em Vigilância opinar, conversando com a equipe já 73 

planejando sobre a alteração das leis da Vigilância Sanitária, então ano que vem vai ter alguma 74 

alteração. Em 1990 tiveram algumas as leis que tinham antigamente não são as mesmas leis que 75 

temos hoje é um processo de trabalho. Também o processo  das torres de transmissão de leis vamos 76 

alterar uma lei que foi criada para fazer a liberação das torres de transmissão então foi um pouco  77 

puxar para o Município que é um trabalho da Anatel essa legislação também está sendo alterada para 78 

que se possa fazer na competência de cada um qual é a competência do Município e não da Anatel. E 79 
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com a proposta de equipar a Vigilância Sanitária com computadores,para que no mínimo cada equipe 80 

tenha um micro um computador para cada equipe porque dentro das ações da Vigilância Sanitária há 81 

um cadastro isto é a nível Nacional pela internet, isso é uma meta que queremos atingir. O 82 

conselheiro Antonio fala,diz que tem um Sr. Que lhe falou sobre o reciclável como plástico lata etc.., 83 

acontece que chove e não tem cobertura e essas águas ficam empossadas, hoje o pessoal com a gripe 84 

estão esquecendo dessa parte, ele perguntou se esta parte seria do Conselho ele respondeu que não 85 

acha que seria parte da Vigilância Sanitária. O conselheiro Isaias fala que vai aproveitar a fala do Sr. 86 

Antonio e diz que esta semana estava em uma reunião em Maringá e no calor da descução de gripe 87 

no Estado do Paraná, nós temos uma outra preocupação tem aquilo haver com o Plano De Vigilância 88 

Sanitária que nós estamos no inverno ainda e no Paraná este ano já estamos com a circulação de três 89 

tipos de vírus da dengue Tipo um, dois, três situação semelhante a 2002, 2003 nós tivemos uma 90 

epidemia no Estado então nós estamos vivendo um intervalo que vamos mal sair da epidemia da 91 

gripe e vamos entrar em uma epidemia de dengue, então acha que esta é uma situação importante, é 92 

um problema que hoje não podemos deixar de lado, infestação acima de 1% . Fala também da 93 

questão Ambiental que amanha estarão fazendo uma discussão na Regional de Saúde, Secretaria de 94 

agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Ambiental, Secretaria da Saúde e algumas 95 

Organizações para preparar esse encontro que vai acontecer aqui em Ponta Grossa em 19 de 96 

setembro e que vai envolver a 3ª Regional de Saúde mais os Municípios como a Regional de 97 

Telêmaco Borba e mais alguns Municípios de Irati e Candido de Abreu. Amanha estaremos 98 

discutindo entre outras coisas essas questões relacionadas ao meio ambiente é importante porque esta 99 

tendo bastante repercussão.   100 


