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

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e oito, às dezenove horas, na Sala de 2 

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

na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a nona reunião ordinária do C.M.S. de Ponta Grossa, 4 

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

Verificada a presença de quorum o Presidente Paulo Cesar Facin procedeu à abertura dos 6 

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

primeiro item da pauta: Aprovação da Ata da Reunião anterior. Não havendo alterações, a 8 

ata foi aprovada. Item 2.1 Informes da Mesa Diretora; O presidente Paulo inicia com a 9 

leitura dos ofícios recebidos: ofício n° 2356/2008 em relação ao pedido do Conselho para 10 

aquisição de blocos para estacionamento; ofício do CA/9692008, pedido de incluir na pauta a 11 

apresentação de relatórios referentes a 1° e 2° trimestres de 2008; ofício n°21/08 – COEP, 12 

solicitando um membro representante dos usuários para compor a Comissão de Ética em 13 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, onde a conselheira Luciana Moro se propôs a participar; 14 

ofício n°17/2008 – GZ, escolha de um representante para o Comitê de Combate a Dengue, 15 

ainda sem representante, pois ninguém se habilitou. Logo após passou-se para os ofícios 16 

enviados: ofício n° 56/2008/CMS e n°57/2008/CMS, respectivamente informa o cumprimento 17 

integral a freqüência referente ao mês de agostos de 2008 da servidora Ivone e estagiária 18 

Jaqueline; ofício n°58/2008/CMS, alteração da suplência na PORTARIA n° 3321, de 19 

Claudia Hey por André Luis de Luca e a correção do nome Vara Regina Buss Taborda 20 

por Vera Regina Buss Taborda. Em seguida, Paulo convida a todos para participarem do 4° 21 

Encontro Ambientalista dos Campos Gerais, com o tema: Eu e você, o que podemos fazer 22 

pela vida no Planeta? Que acontecerá nos dias 07, 09 e 10 de outubro de 2008 contendo 23 

oficinas de manha e tarde e palestras a noite, local a ser realizado o encontro será na rua Dr. 24 

Colares, s/ n°, centro (próximo ao Cine Teatro Ópera). O conselheiro Isaias convida a todos 25 

para uma reunião no dia 22/09/2008 às 18:30 no Clube Princesa dos Campos, com presença do 26 

candidato a prefeito Jocelito Canto, onde estendem o convite a todos os trabalhadores na área 27 

da saúde, bem como o C.M.S., cuja discussão do tema será sobre a Saúde em Ponta Grossa. 28 

Item 2.2 Apresentação dos relatórios referentes ao 1° e 2° trimestre de 2008; A conselheira 29 

Rosilene inicia a apresentação dos relatórios, onde apresenta os resultados alcançados 30 

baseados no plano, traz duas apresentações: uma onde fala do plano reestruturado que 31 

foi aprovado pelo conselho com ações já realizadas item por item, e outra apresentação 32 

dos resultados em quantitativos. Começando com a apresentação dos resultados em 33 

quantitativos. Isaias comenta a respeito da necessidade de receber o material com 34 

antecedência para que seja analisado pelo C.M.S. e o posterior levantamento de algumas 35 

questões os quais poderiam elucidar mais os conselheiros. Os conselheiros Laertes e Isaias 36 

perguntam se essas prestações de contas exigem algum amparo no conselho de saúde a esse 37 

respeito.  38 
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Rosilene diz que vai passar para a comissão o relatório da apresentação, e pede se a comissão 39 

pode fazer uma solicitação, alguns dias antes da reunião, em relação aos pontos que ficaram 40 

duvidosos, assim pode reapresentar aquilo que foi questionado. Isaias propõem que se pegue os 41 

dois trimestres e ver quais são os parâmetros (ou as referencias) que nós temos, como exemplo  42 

referencia financeira que é o cumprimento da emenda constitucional. Calvet diz que a 43 

preocupação da Rosilene foi primeiramente de trazer a informação, ressalta que se compare o 44 

valor do gráfico do SISPACTO àquilo que está sendo atingido, onde diz que poderiam pegar os 45 

dados e fazer essa comparação. Isaias propõem que se ponha o prestação de contas, o 46 

SISPACTO, o Plano Municipal de Saúde, e o termo de compromisso da gestão, isso como um 47 

tipo de apresentação. Calvet diz que comparar o que foi feito com o SISPACTO é uma coisa e 48 

além disso emitir uma analise de cada gráfico disso, onde diz que são duas coisas que poderiam 49 

fazer e trazer para a próxima reunião. Rosilene diz que na próxima reunião irá trazer o 50 

SISPACTO, com dados que foram pactuados e os que foram alcançados, e também por 51 

categoria econômica das despesas empenhadas e pagas, onde já tem por categoria e daria pra 52 

ver o que foi utilizados em pessoal, equipamento, e material de consumo (para terem uma 53 

melhor compreensão de todos) e pede para que seja incluso na pauta essa apresentação. Isaias 54 

diz que conforme estão fazendo avaliação da programação anual de saúde, já está sendo feito o 55 

relatório de gestão e quando chegar ao final do mês de dezembro e em janeiro o relatório de 56 

gestão já estará pronto.  57 

O conselheiro Laertes pondera que a apresentação do relatório está perfeita dentro da 58 

ótica dos próprios, mas questiona pelo aspecto quando alguém vai passar alguma coisa é 59 

interessante a pessoa que vai receber entender, o que virou um problema no momento, 60 

pois a comunicação é deficiente pela insuficiência de parâmetros. A conselheira Rosilene 61 

não termina a apresentação por completo tendo como motivo algumas propostas para melhorar, 62 

e irá disponibilizar todo material ao C.M.S.. Item 2.3 Comissões Externas; A conselheira 63 

Thais diz que participou de duas reuniões do Comitê Regional de Prevenção ao Óbito Materno 64 

e Infantil, acha importante a participação do conselho nessa comissão, tendo como objetivo 65 

analisar e fazer um parecer técnico dos óbitos no município e na região de Ponta Grossa e 66 

formular estratégias de prevenção.  O presidente Paulo fala sobre a Comissão que analisa as 67 

contratações nos hospitais particulares com o estado, está acontecendo uma ilegalidade, 68 

perceberam que a comissão não estava trabalhando direito, o que agora está diferente, mas 69 

ainda faltam dispositivos que ajudem no trabalho da comissão. No contrato dos hospitais existe 70 

um item que coloca a existência da comissão, dizendo que compete a comissão o dever de 71 

acompanhar. Foi feito um estudo dos contratos novos, onde estão tentando tirar alguns 72 

equívocos que estava lá por parte do estado. Ainda diz que faz parte de três comissões e não 73 

esta conseguindo acompanhar todas, e pede se tem alguém disponível para substituí-lo em 74 

algumas das comissões. Item 3 Informes dos Conselheiros; Uma visita do conselheiro Moises 75 

Castro Souza, representante do Conselho Tutelar. O conselheiro Isaías informa que a Secretaria 76 

Nacional antidrogas (SENAD) e Universidade Federal de Santa Catarina promoveram a dois 77 
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meses atrás um processo de seleção para alunos de um curso de conselheiro a distância, onde 78 

esse processo de seleção envolveu 2 ou 3 etapas. Diz que pretende na próxima reunião, trazer a 79 

dinâmica do curso, como ela está acontecendo e umas das questões mais importantes que esse 80 

curso nacional está oferecendo é o trabalho em rede com os demais conselhos dos municípios. 81 

O conselheiro André convida a todos para o Congresso Internacional nos dias 18 a 20 de 82 

setembro que será realizado no Colégio Marista Pio XII. Comunica também que a prefeitura 83 

custeou todas as adesões dos profissionais de odontologia, as regiões de dentistas, THD ou 84 

ACD´s da prefeitura para fazer a reciclagem de informações, para estar buscando a melhoria 85 

das condições de trabalho e de conhecimento. Reunião encerrada as 20:40. 86 


