
  
13ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, 1 

às dezoito horas e quarenta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 2 

– Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Inês Chuy Lopes, Cesar José Campagnoli, 3 

Mayara Vitorino Gevert, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, José Timóteo 4 

Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Candido José Colesel, Luiz 5 

Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima, Jefferson Leandro 6 

Gomes Palhão. Conselheiros Suplentes: Maria Aparecida Costa da Silva, Renata Moraes. O 7 

Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 8 

cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 12ª ata da 9 

reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3.  Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 10 

4.1. Apresentação de serviços da Atual Médica (Referente ao Contrato 504/2017). 4.2. 11 

Apresentação do Programa Tratamento Fora do Domicilio (TFD). 4.3. Apresentação do 12 

Relatório 2019 da Vigilância Sanitária. 4.4. Deliberação quanto à mudança de terreno da 13 

construção da Unidade de Saúde Sady Silveira. (Pauta: Leitura e Aprovação da ata: 12ª ata 14 

da reunião ordinária). O Presidente Leandro Soares Machado faz a leitura da pauta e colocar 15 

em votação a 12ª ata da reunião ordinária. Aprovada por 12 (doze) votos favoráveis e 2 (duas) 16 

abstenções. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que 17 

foi convocada a reunião para Comissão de Orçamentos Programas e Projetos, porém não houve 18 

quórum regimental então infelizmente a reunião foi procrastinada, estamos analisando a 19 

programação anual de saúde e fazendo uma comparação com as propostas da Conferência 20 

Municipal de Saúde para ver se condiz a programação de acordo com o aprovado nas 21 

conferências. O presidente Leandro Soares Machado fala que como o relator não está presente 22 

ele vai fazer a leitura da Comissão de Atualização de Regimento Interno. Memória da reunião do 23 

dia 30 de julho de 2019; Coordenação: Leandro Soares Machado; Conselheiros presentes: 24 

Leandro Soares Machado, Cesar José Campgnoli, Mayara Vitorino Gevert, Paulo Saincler Heusi 25 

e Luiz Carlos Gorchinski. Conselheiros ausentes: Vera Lúcia Leal Wosgerau, Diego Osmar 26 

Rodrigues e Ana. O presidente Leandro Soares Machado fala que na atualização do Regimento 27 

Interno foi feito uma inicial analise sobre o Regimento Interno, tem muita coisa que vai ter que 28 

ser verificado nas leis e nas resoluções já revogadas, os membros da comissão e os membros 29 

que participaram hoje presentes deliberaram e concordaram que o melhor momento seria a 30 

quarta feira pois ficou um pouco em cima da hora  devido já ter a reunião plenária achamos que 31 

daria tempo mas infelizmente como o Regimento Interno é bem complexo pra gente discutir 32 

entendemos que ficará melhor realizar toda quarta-feira ás 17:00 horas, então além dos 33 

membros de comissão convida a todos que puderem e quiserem participar. 3.  Informes Gerais. 34 

O conselheiro Luiz Carlos Gorchisnki chama a atenção para a reunião do Comitê Gestor de 35 

Urgência e Emergência dos Campos Gerais, não houve a convocação por parte do diretor da 3ª 36 

Regional de Saúde de Ponta grossa o Sr. Robson Xavier da Silva até o presente momento 37 

caracterizando o ultraje ao regimento interno que estabelece reuniões ordinárias no mínimo a 38 

cada três meses, começa bem o comitê de gestor com apenas uma reunião nesse ano até o 39 

presente momento. Faz a leitura também da determinação do regimento interno do SAMU: 40 

Seção terceira das reuniões; clausula décima sétima: O Comitê Gestor Regional deve reunir-se 41 

no mínimo trimestralmente em reunião ordinária com pauta definida e encaminhada aos 42 

membros com antecedência de pelo menos cinco dias e protocolo de recebimento, isso é o que 43 

o regimento interno do SAMU regional diz, todavia, a última reunião foi em vinte e seis de abril e 44 

desde então não foi convocada outra reunião. Fala também que sobre o Comitê Gestor 45 

0422/2014 da UPA da Santa Paula, tivemos a última reunião em treze de maio e em junho não 46 

fomos convocados, todavia o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano foi glosado 47 

na parcela paga pela FMS (Fundação Municipal de Saúde) referente ao mês de junho de 2019 48 

no valor de 167.938,05 (Cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco 49 

centavos) do valor avençado no contrato originário, e como foi aprovado se comitê gestor não se 50 

reuniu, tivemos uma convocação para uma reunião dia 05 de julho e não houve a reunião, foi 51 

procrastinada e até agora nada aconteceu. Para complementar faz a leitura da Reunião da 52 



  
Comissão de Avaliação da HYGEA Gestão & Saúde LTDA. No vigésimo segundo dia, do mês de 53 

julho, do ano corrente de dois mil e dezenove (Segunda-feira), nas dependências do Hospital 54 

Municipal Dr. Amadeu Puppi estiveram reunidos os membros da Comissão Intersetorial de 55 

Avaliação do Contrato 394/2.016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a 56 

Empresa Hygea Gestão & Saúde Ltda, prestadora de serviços médicos profissionais. Marcaram 57 

presença o Coordenador Jean Pierre Leôni (Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi), Dr. André 58 

Bernardi (Hygea Gestão & Saúde Ltda) e Luiz Carlos Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde 59 

de Ponta Grossa). Devido ter havido problemas em trânsito, durante a locomoção do Dr. André 60 

Bernardi de Curitiba à Ponta Grossa, a reunião teve início apenas às 10 h 55 min, sendo abertos 61 

os trabalhos pelo já referido Coordenador, o qual, saudou os presentes, apresentando para 62 

nossa análise a Avaliação Mensal, inerente ao período compreendido entre as datas de 1° e 30 63 

de junho de 2.019. Cabe o registro da ausência, aliás, consecutiva, do Representante da 64 

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG), Everson Milleo, por estar em período 65 

de fruição de férias, destarte justificada a falta na presente reunião. Quanto às metas físicas 66 

foram plenamente atingidas, considerando-se os parâmetros avençados em Contrato, todavia as 67 

metas de gestão e desempenho na área de atuação, com dois itens considerados não 68 

satisfatórios, apenas regulares, destarte obtendo a metade da pontuação, mas sem 69 

comprometer os percentuais para uma possível glosa na parcela para pagamento inerente ao 70 

mês de junho próximo passado (Documento em anexo). Impende destacar e enfatizar que 71 

consoante reunião realizada decidiu-se que a inclusão e exclusão dos profissionais da Empresa 72 

no CNES, deverá ser efetivada pela área  administrativa da Hygea Gestão &  Saúde Ltda. 73 

Considerando as várias ausências em nossas reuniões, do Representante da Fundação 74 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG), Everson Milleo, até por motivos alheios à sua 75 

vontade, cogitou-se da Coordenadoria dessa Comissão  solicitar perante à Presidência da 76 

Fundação, indicar um substituto que possa honrar os compromissos inerentes às prerrogativas, 77 

atribuições e competências da Comissão Intersetorial. Consensualmente agendou-se a próxima 78 

reunião para a data de 28 de agosto de 2.019 (Quarta-feira), às 10 h 30 min, na sala de reuniões 79 

da Instituição Nosocomial. Nada mais havendo a tratar o Coordenador Jean Pierre Leôni 80 

agradeceu a nossa presença e findou a reunião às 11 h 39 min e eu Luiz Carlos Gorchinski, 81 

lavrei o presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra na próxima 82 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG). O conselheiro 83 

Cesar José Campagnoli pergunta se tem algum informe referente à Conferência dos delegados 84 

de como está de como está o transporte, se vai ser em Curitiba ou não, pois não foi passado 85 

nada para ele. O presidente Leandro Soares Machado fala que a princípio a dinâmica dos 86 

prestadores e dos trabalhadores vai ser por conta própria, apenas a dos usuários será custeada 87 

pelo Munícipio. O conselheiro Felipe Simão Pontes reforça o convite do primeiro encontro do 88 

Comitê de Ética e Pesquisa do Santana, eles pediram muito para que algum representante da 89 

mesa participasse da abertura, o evento acontece dia 09 de agosto de 2019, começa ás 90 

08h30min e vai até ás 18h00min e as inscrições para quem tem interesse em participar do 91 

evento podem ser feitas até o dia 05 de agosto. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação de 92 

serviços da Atual Médica (Referente ao Contrato 504/2017). O presidente Leandro Soares 93 

Machado fala que a representante Sra. Fernanda da Atual Médica não pode estar presente 94 

devido à impossibilidade de saúde familiar que ela estaria em viagem. Fala também que a 95 

Presidente da Fundação Sra. Angela Conceição Oliveira Pompeu entrou em contato a respeito 96 

de um pedido de solicitação de pauta sobre a construção da Unidade de Saúde Sady Silveira 97 

junto a Secretaria do Estado de Saúde. O presidente Leandro Soares Machado coloca em 98 

regime de votação o pedido de inclusão de pauta: por unanimidade foi incluso na pauta a 99 

mudança de terreno quanto à construção da Unidade de Saúde Sady Silveira. 4.2. 100 

Apresentação do Programa Tratamento Fora do Domicilio (TFD). A Sra. Joelma de Almeida 101 

Soares representante do TFD (Tratamento Fora de Domicilio) fala que fará uma apresentação 102 

quanto ao trabalho feito pelo TFD. Fala que o TFD e a Central de Consultas estão sempre à 103 

disposição para qualquer duvida, então com o intuito de reorganizar e orientar as unidades de 104 



  
saúde quanto ao fluxo de agendamento de consultas especializadas que foi organizado em 2013 105 

logo que foi direcionado lá no antigo, vinte e seis de outubro. O TFD foi instituído pela portaria 106 

5105/99 da Secretaria de Saúde de Assistência do Ministério da Saúde um instrumento legal 107 

que visa garantir através do SUS o tratamento médico a pacientes portadores de doenças que 108 

não existe tratamento aqui em Ponta Grossa, todo paciente que não possa ser tratado aqui no 109 

munícipio ele tem o direito de ser transferido para Curitiba e esse tratamento é autorizado pelos 110 

médicos na unidade de saúde. Quando existe o tratamento aqui em Ponta Grossa das 111 

especialidades quem pode autorizar isso é médico especialista como, por exemplo, o 112 

neurologista, não tendo o tratamento aqui em Ponta Grossa eles preenchem o processo de TFD. 113 

Transporte: A remoção do paciente e do acompanhante quando necessário até o local de 114 

atendimento de forma gratuita. Acompanhante: é permitido um acompanhante por paciente o 115 

qual deve ser maior de 18 anos e menos de 60 anos. Os pacientes são levados até a porta do 116 

hospital onde foi marcada na parte da manhã a consulta e ao final da tarde o ônibus passa 117 

pegando os pacientes e apenas os pacientes que tem necessidades especiais é permitido ter 118 

acompanhantes fora dessa faixa etária e somente o médico assistente pode dizer o porquê de 119 

serem acompanhados por pessoas fora dessa faixa etária. O agendamento de TFD não é 120 

tratamento de consultas de urgência e emergência, são tratamentos eletivos onde o paciente 121 

pode ficar em fila de espera aguardando e o médico assistente deve estar ciente que o paciente 122 

será encaminhado primeiro para uma avaliação médica e se houver necessidade de algum 123 

exame complementar que não há em nosso município ele vai ser encaminhado para outro lugar, 124 

mas não especificamente para o exame, porque a 3ª Regional de Saúde não agenda exame, ela 125 

agenda a consulta para o médico de Curitiba ver se tem necessidade ou não do exame 126 

solicitado, conforme a posição dele pode ser pedido outro exame ou manter o paciente lá em 127 

tratamento. Quanto ao preenchimento dos TFD, o processo dos TFD deve ser realizado em 128 

duas vias contendo letra legível, histórico, diagnostico todo dentro desse formulário e se houver 129 

algum exame que possa ajudar o médico que fará o tratamento deve estar em anexo a esse 130 

formulário. A unidade de Saúde fica na responsabilidade de verificar se todo o processo está 131 

dentro dos conformes e uma vez que esse processo é concluído a unidade de saúde encaminha 132 

para o setor de Controle de Avaliação que fica localizado na prefeitura, esses malotes são 133 

entregues para os funcionários do setor de TFD que ai vai verificar toda a documentação do 134 

processo e caso haja alguma irregularidade é encaminhado para unidade novamente para fazer 135 

a correção e o médico auditor pode devolver se não ficar de acordo com o que foi descrito pelo 136 

TFD. O TFD que é em anexo à prefeitura não tem atendimento ao público. Também é feito 137 

agendamentos de consultas e agendamentos que o município tem convênio com casas de apoio 138 

que geralmente pacientes transplantados, que fazem quimioterapia, quando o médico de 139 

Curitiba determina que o paciente não tenha condições de voltar à gente tem essa casa de apoio 140 

onde são mantidos os pacientes até eles estarem aptos a voltarem ao município. O setor 141 

administrativo não atende ao público, temos um setor de atendimento ao público que fica junto 142 

ao Centro de Agendamento da casinha amarela ao lado da rodoviária. Além do atendimento ao 143 

público onde são atendidas em torno de 1.000, 1.080 pessoas por mês, existe outras atividades 144 

que o setor desempenha como receber os processos de TFD para realização de cadastro no 145 

sistema, esses processos recebem número de protocolo de entrada este número é fundamental 146 

para que seja feito o cadastro do paciente e comprova que entrou pelo fluxo do SUS, tendo 147 

direito uma passagem gratuita e uma ajuda de custo que são previstos em lei, também 148 

realizamos os ofícios da 3ª Regional de todos os processos que recebemos na prefeitura já 149 

auditados, devidamente cadastrados e identificados por malotes, a regional efetua o 150 

agendamento conforme a disponibilidade de vagas e devolve para nós para ser entregue ao 151 

paciente. O funcionário do TFD de atendimento público também é responsável pelo contato com 152 

o paciente quanto às consultas agendadas e orientações para as demais necessidades, também 153 

realiza os relatórios das consultas agendadas, passagens liberadas, número de pacientes 154 

atendidos por mês, quantidade de processos solicitados, solicitando pagamento das diárias, 155 

valores de processos pagos no mês, quantidade de valores gastos no mês de hospedagem, 156 



  
informações acerca de agendamentos de consultas são feitos pessoalmente com a gente na 157 

casinha amarela. As especialidades encaminhadas pelo TFD são todas as que não existem no 158 

município e as que existem também. Vários hospitais atendem pelo programa do TFD, eles são 159 

de Curitiba, Campo Largo e Campina Grande do Sul e recebem esses pacientes de Ponta 160 

Grossa. Existe também o processo de adequação sexual que é solicitado pelo médico assistente 161 

da unidade de saúde assim como nos outros casos e não há necessidade de passar por um 162 

médico especialista. O processo é preenchido pelo médico assistente, encaminhado por malote 163 

e auditado pelo auditor municipal após ele é encaminhado para 3ª Regional de Saúde, a 164 

consulta é agendada no CEPAT em Curitiba onde o paciente passa por tratamento psicológico e 165 

pelo especialista de endocrinologista que faz o tratamento hormonal, o tratamento tem duração 166 

de dois anos e após esses dois anos ele estará apto ou não para cirurgia. Se o paciente estiver 167 

apto o processo será devolvido ao munícipio onde é digitalizado pelo TFD e encaminhado todo 168 

por e-mail para ao hospital de clínica de Porto Alegre onde os pacientes esperam na fila por dois 169 

anos até que essa consulta seja agendada por e-mail após isso tem uma tentativa de contato 170 

que é difícil por causa da espera de anos onde se perde o contato em alguns casos. A 171 

conselheira Inês Chuy Lopes fala que gostaria de trazer uma demanda da conselheira Débora 172 

Lee que não pode estar presente e que esse fluxo de adequação sexual não é conhecido por 173 

todos os médicos é uma demanda dela do Grupo Renascer e também que já recebeu lá no 174 

Hospital Regional, chega-se para o médico da Unidade de Saúde e ele desconhece então 175 

solicitar que seja mais divulgado por ser um fluxo simples. Pergunta se os primeiros pagamentos 176 

são feitos pelos pacientes e depois as notas são levadas para o TFD pagar as diárias, quer 177 

saber também quando o paciente vai há óbito nesse hospital fora do munícipio e pergunta 178 

também o que fazer quando for um caso emergencial e não se pode acompanhar o paciente por 179 

falta de recursos. A Sra. Joelma de Almeida Soares responde dizendo que, no Tratamento Fora 180 

de Domicilio existe dois tipos de encaminhamentos bem distintos, o meu vem da unidade de 181 

saúde como explicou e a gente coloca na fila são consultas bem demoradas porque existem 182 

onze municípios na fila, a consulta emergencial já é a central de leitos que são os hospitais, 183 

onde eles entram em contato médico a médico em Curitiba ou até mesmo aqui em Ponta 184 

Grossa, o Pronto Socorro encaminha pra Santa Casa e sobre esse tratamento o TFD não tem 185 

acesso são os hospitais que precisam da vaga, ao TFD os pacientes não vai sem acompanhante 186 

se necessário. O TFD consegue transporte para, por exemplo, Arapongas, após o paciente ter 187 

passado pela central de leitos, já os emergenciais é o próprio hospital que deve conseguir o 188 

transporte. O conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão pergunta se o médico auditor só faz 189 

a conferência dos documentos ou ele pode negar ou não concordar com o exame solicitado pelo 190 

médico da unidade de saúde. A Sra. Joelma de Almeida Soares responde dizendo que, 191 

geralmente o médico auditor pode negar por falta de informação, mas não o que o médico 192 

assistente está pedindo. O conselheiro Felipe Simão Pontes pergunta em quanto tempo eles 193 

avisam o paciente quanto à consulta agendada, e se a paciente precisa de algum tipo de 194 

transporte até chegar ao ponto encontro, se ele tem alguma ajuda nesse sentido ou o paciente 195 

deve providenciar. A Sra. Joelma de Almeida Soares responde a primeira pergunta dizendo que 196 

geralmente pedem para que a regional faça o agendamento com uma semana de antecedência 197 

porque é preciso entrar em contato com o paciente e ainda agendar a passagem, e se ocorrer 198 

algum imprevisto de o paciente não estar aqui eles visam à possibilidade de trocar esse paciente 199 

dando a oportunidade a outro paciente. E a outra questão, o ônibus sai todos os dias às quatro 200 

horas da manhã e para os pacientes que têm condições de estarem lá é pedido quinze minutos 201 

de antecedência e para os que não conseguem o setor atende eles a partir das nove horas da 202 

noite onde recebem um lanche e passam a noite até o ônibus chegar. O conselheiro Cesar José 203 

Campagnoli pergunta como é feito nos casos interestaduais se eles recebem e encaminham 204 

para regional ou vai direto para regional. A Sra. Joelma de Almeida Soares responde, fala que 205 

eles podem marcar online e precisa ir ao TFD fazer a documentação e depois levar a regional. O 206 

presidente Leandro Soares Machado fala que veio um convite por parte da Simone da Secretaria 207 

Municipal de Políticas Públicas e pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, é 208 



  
12ª Conferência Municipal de Assistência Social que acontecerá dia 07 de agosto ás 08h00min 209 

horas da manhã na Igreja Imaculada Conceição na Av. Carlos Cavalcanti nº 361. 4.3. 210 

Apresentação do Relatório 2019 da Vigilância Sanitária.  A Coordenadora da Vigilância 211 

Sanitária Ana Neri Macie. Fala que as ações de Vigilância Sanitária (VISA) buscam promover e 212 

proteger a saúde da população serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 213 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de 214 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional 215 

de Vigilância Sanitária) é responsável por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas 216 

as atividades da área no País. E executa também as atividades de controle sanitário e 217 

fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. Identificar, avaliar e controlar os riscos químicos, 218 

físicos e biológicos, agudos e crônicos que possam ter origem nos alimentos, desde sua 219 

produção até o consumo, visando uma alimentação saudável e segura para a população. 220 

Controlar, monitorar, fiscalizar e regulamentar a produção, distribuição, transporte e 221 

comercialização de medicamentos, correlatos, saneantes domissanitários, cosméticos, produtos 222 

de higiene, perfumes e agrotóxicos, coordenando as ações de Vigilância Sanitária e Fármaco 223 

vigilância. A atuação da Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde e de Interesse à Saúde tem 224 

como objetivo promover a segurança dos serviços prestados aos usuários por meio de 225 

avaliações de estruturas, processos e resultados. É uma área abrangente que inclui, entre 226 

outros serviços, hospitais, clínicas, serviços odontológicos, salões de beleza, hemoterapia, 227 

hemodiálise e atenção primária à saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da 228 

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham 229 

nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos 230 

produtivos. SMFA – Secretaria Municipal da Fazenda, SMSA – Secretaria Municipal da Saúde, 231 

SMPU – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, DUC – Documento Único de Cadastro, 232 

RT – Responsável Técnico, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, ANVISA – Agência 233 

Nacional de Vigilância Sanitária, A equipe da Vigilância Sanitária é composta por: cinco 234 

funcionários administrativos (Loraine/ Aline/ Estelia/ Sandra/ Edina), 2 Enfermeiros (Eliane/ 235 

Adriane), 2 Médicos Veterinários (Angela/ Patrick), 1 Cirurgião Dentista (Jeferson), 3 236 

Farmacêuticos (Francisco/ Isaias/ Hermes), 5Estagiários (Guilherme/ Milena/ Thaina/ Bruno/ Ana 237 

Vitória), 12 Inspetores Sanitários (Ana/ Mauricio/ Maristela/ Sonia/ Cleber/ Rosemeri/ Otavio/ 238 

Flavio/ Vilmara/ Silvio/ Roberto/ Douglas), 1 Coordenadora (Ana Meri).4 inspetores afastados ( 239 

Celia/ Simone/ Carlos Adriano/ Fábio). Processo de trabalho licenças, triagem definir todas as 240 

atividades econômicas que serão realizadas no estabelecimento. Identificar no site do IBGE qual 241 

é o código CNAE correspondente a cada atividade a ser desenvolvida. Localizar na normativa 242 

16/2017 quais das atividades definidas pelos códigos CNAEs (Alto e baixo Risco). A partir dos 243 

códigos CNAE, encontrados identificar os documentos necessários. Agendamentos: Avaliação 244 

de Risco (RDC 153/2017) alto Risco Prioritário. Demandas de alvará/ Renovação de licença/ 245 

solicitações da promotoria/ ouvidoria/ entre outros. Diários, Cronogramas, Programação 246 

semanal. Equipe de alta complexidade (hospitais/ indústrias/ laboratórios/ estabelecimentos de 247 

ensino/postos de coletas/ farmácias/ clinicas de comunidades terapêuticas/ ilpis/ hipermercados/ 248 

consultórios médicos/ clinicas de endoscopia/ clinicas de estéticas/ sistema de abastecimento de 249 

água/ radiologias. Relatório semestre de janeiro a junho: Inspeções em estabelecimentos 250 

sujeitos à Vigilância Sanitária 2209; licenças emitidas 1139; licenças prévias 1426; dispensas de 251 

licença 155. Relatório de Produção: reclamações ouvidoria 381; reclamações atendidas 155; 252 

processos tramitados elotech 8884; processos recebidos SEI 832; processos atendidos SEI 685. 253 

Os não contabilizados: Atendimento balcão, atendimentos no telefone, atendimentos no email, 254 

orientações, reuniões, atendimento via whatsapp, atendimentos na sala MEI. Ano passado 10 255 

trabalhos aprovados no simbravisa 2 trabalhos ganharam prêmios (artigos), 2019 temos 7 256 

aprovados. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que eles dão o máximo mesmo com a 257 

infraestrutura precária, poucos funcionários e alguns com problemas de saúde sérios e mesmo 258 

assim tentam suprir as necessidades, tendo em vista que a cidade se desenvolveu e a vigilância 259 

mesmo com uma equipe pequena com grande responsabilidade é difícil darem conta de tudo. 260 



  
Nós participamos da 4ª Conferência Macrorregional de Soberania em questão de alimentos e 261 

área nutricional no Campus da UEPG de Uvaranas, na ocasião já tinha sido liberado 239 novos 262 

agrotóxicos onde teve delegados dos quilombolas como da Colônia Sutil reclamando de tantos 263 

agrotóxicos. É uma área muito séria a produção de alimentos porque nós estamos nos 264 

envenenando gerando doenças gravíssimas, então a vigilância ter uma equipe reduzida com 265 

uma infraestrutura precária, então como ela vê a perspectiva atual que se encontra a vigilância 266 

com essa precariedade.  A Coordenadora da Vigilância Sanitária Ana Neri Maciel fala que com 267 

relação aos agrotóxicos existe um programa do estado que faz o monitoramento dos agrotóxicos 268 

nos alimentos foi priorizado, esse problema não é só do município de Ponta Grossa mesmo 269 

estando no vermelho e existe uma tabela onde a região sul está no alerta com os agrotóxicos e 270 

por incrível que pareça Carambeí é maior que Ponta Grossa até por conta de produção que eles 271 

têm. Esse programa de monitoramento do estado visa apenas às escolas então no primeiro 272 

momento foi colocado isso, que fazemos a coleta desses alimentos fornecidos é feito a 273 

verificação da quantidade de agrotóxicos, porém até o ano passado havia algumas reuniões com 274 

as comissões técnicas relacionadas a isso porque ele não é um problema municipal e sim geral 275 

e depois disso com a mudança de gestão não foi feito nenhuma reunião dentro do estado. Ponta 276 

Grossa não tem um programa especifico para monitoramento de agrotóxicos, mas é uma 277 

sugestão para se trabalhar. Os locais que tem sistema alternativo a gente tem um controle 278 

dentro do município, são feitas em média 300 analises durante o ano e fazemos por aqui, então 279 

esse monitoramento da água é feito por um programa nosso. 4.4. Deliberação quanto à 280 

mudança de terreno da construção da Unidade de Saúde Sady Silveira.  O Coordenador de 281 

Engenharia Joselito Pinheiro da Costa explicou os motivos de infraestrutura para que haja a 282 

mudança de terreno por conta também pela venda do local onde foi iniciada a obra. Após 283 

deliberação fica decidido que a votação vai ficar para a próxima reunião por falta de quórum. O 284 

presidente Leandro Soares Machado fala que quando tiver alteração de algum objeto no 285 

contrato passe para o conselho. O presidente Leandro Soares Machado encerra a reunião às 286 

20h30min. 287 


