
   

15ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e 1 

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

Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Inês Chuy 3 

Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Mayara Vitorino Gevert, Leandro Soares 4 

Machado, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Luiz 5 

Carlos Gorchinski. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Vera Lúcia Wosgerau, 6 

Isabela Sens Fadel Gobbo. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e 7 

procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e 8 

Aprovação das atas: 14ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 9 

Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório dos Conselheiros que 10 

participaram da 16ª Conferência Nacional de Saúde de 2019. 4.2. Apresentação do Plano 11 

Municipal de Contingência para a Dengue 2019/2020 do Município de Ponta Grossa. (Pauta: 12 

Leitura e Aprovação da ata: 14ª ata da reunião ordinária). O Presidente Leandro Soares 13 

Machado faz a leitura da pauta e coloca em votação a 14ª ata da reunião ordinária. Aprovada por 14 

unanimidade 13( treze) votos. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Diego Osmar 15 

Rodrigues faz a leitura da memória da reunião de Comissão de Orçamentos Programas e 16 

Projetos. Memória da reunião do dia 20 agosto de 2019. Coordenador da Comissão: Luiz Carlos 17 

Gorchinski. Relator eventual (ad hoc): Leandro Soares Machado. Conselheiros Presentes: Luiz 18 

Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto, Leandro Soares Machado.  Conselheiros Ausentes: 19 

Charles Renan Pinto Aurélio (falta justificada); Regina Rosa Pedroso Rosa (afastada motivo de 20 

doença); Wagner Lusiano de Lima Guimarães; Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo; Inês Chuy 21 

Lopes e Diego Osmar Rodrigues. Pauta da Reunião: Análise do contrato nº 504/2017 (Atual 22 

Médica Gestão de Saúde LTDA); Contrato Coffee Break. A Comissão deliberou com parecer 23 

favorável a respeito do contrato nº 504/2017 (Atual Médica Gestão de Saúde LTDA), levando em 24 

consideração o exposto na 14ª Reunião Ordinária do CMS/PG do dia 13/08/2019. A Comissão 25 

solicita a presença dos fiscais do contrato de nº 617/2016 (Elisabete Starke EIRELI –ME), para 26 

esclarecimentos a respeito ao Coffee Break na próxima reunião da Comissão, a qual, dar-se-á no 27 

dia 03/09/2019 ás 17h30. Devido ao adiantado da hora não houve tempo hábil para exarar o 28 

parecer da Programação Anual de Saúde do exercício de 2019, todavia será exarado na próxima 29 

reunião da Comissão, prioritariamente. Reunião encerrada: 18h50. O presidente Leandro Soares 30 

Machado faz a leitura da memória da reunião da Comissão de Atualização do Regimento Interno. 31 

Memória da reunião do dia 14 de agosto de 2019. Coordenador da Comissão: Leandro Soares 32 

Machado. Relator: Leandro S. M. Conselheiros Presentes: Leandro Soares Machado, Paulo 33 

Saincler Heusi, Luiz Carlos Gorchinski. Conselheiros Ausentes: Vera, Ana, Diego, Mayara Vitorino 34 

Gevert, Cesar José Campagnoli (Mayara Vitorino Gevert e Cesar José Campagnoli justificaram 35 

suas faltas). Pauta da Reunião: Atualização do Regimento Interno. A reunião iniciou-se às 17h, 36 

com análise do Regimento Interno do art. 6º ao art. 12. A reunião encerrou-se às 19h15. E a 37 

reunião do dia 21 de agosto teve a presença de: Leandro Soares Machado, Cesar José 38 

Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Paulo Saincler Heusi, Luiz Carlos Gorchinski. Conselheiros 39 

ausentes: Vera, Ana, Diego. Foram atualizados desde o art. 13º ao art.º 16. O conselheiro Luiz 40 

Carlos Gorchinski fala que a Comissão de Fiscalização de Denúncias visitou a unidade de saúde 41 

no Gralha Azul Alfredo Lewandowski e também o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi. Devido 42 

ao nosso coordenador Jefferson Gomes Palhão estar com problemas de saúde ele ficou ausente 43 

nessas visitas. A unidade do Gralha Azul tem uma de média de dez mil pacientes em seis 44 

núcleos, com uma excelente estrutura. 3. Informes Gerais. A conselheira suplente Isabela Sens 45 

Fadel Gobbo se apresenta ao conselho em sua primeira reunião dizendo que gostaria de 46 

aprender muito nesse semestre porque no próximo período estará presente no conselho, mas 47 

representando outra entidade. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que quer justificar suas 48 

faltas em reuniões da comissão na terça- feira, pois está tendo aula. O conselheiro Luiz Carlos 49 

Gorchinski comenta sobre a unidade de saúde Abraham Federman onde a Comissão de 50 

Fiscalização e Denúncias marcou presença dia 27 de maio de 2019 e presenciou muitas 51 

irregularidades. Foi deferido um processo no qual o secretário adjunto falou que tomaria 52 



   

providências, mas até o momento nada foi feito. Então o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez 53 

um ofício ao presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa no sentido de oficiar a 54 

Vigilância Sanitária para que seja feita uma inspeção sanitária naquela unidade e que após essa 55 

inspeção seja feito um parecer oficial e enviado para o Conselho para se tomar as devidas 56 

providências. Outra questão se refere ao conselheiro Diego Osmar Rodrigues quanto ao comitê 57 

gestor do contrato 0422/2014 da UPA da Santa Paula. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez 58 

um relatório que encaminhou para o Conselho para que sejam tomadas providências, porque o 59 

descaso da Fundação Municipal de Saúde com esse conselheiro e o Diego Osmar Rodrigues é 60 

inadmissível. A conselheira Regina Rosa Pedrozo Rosa fala que gostaria de informar que sexta- 61 

feira (30 de agosto) a partir das 13h00min estará acontecendo à terceira Conferência dos Direitos 62 

das Pessoas com Deficiência, vai ser no Ginásio do Deficiente. O presidente Leandro Soares 63 

Machado agradece a presença da Maria Bárbara Chuy Lopes que é filha da conselheira Inês 64 

Chuy Lopes, também do Leandro Monteiro Inglês que é da Vigilância Sanitária que tem uma 65 

pauta para apresentar bem como a equipe da zoonose que está presente. Gostaria também de 66 

informar que o conselho recebeu um ofício da Comissão de Farmácia Terapêutica, essa reunião 67 

aconteceu semana passada e eu firmei compromisso de ir como titular, precisa só que seja 68 

deliberado para a presença de mais um suplente e pergunta se alguém tem afinidade com essa 69 

pauta. Essa reunião acontece uma vez por ano então essa escolha ficará prejudicada no 70 

momento, pois em 2020 vão entrar novos conselheiros então é importante que eles constassem 71 

como representante do conselho. A conselheira Vera Lúcia Leal Wosgerau fala sobre as 72 

melhorias na Odontologia. Funcionamento da Saúde do Trabalhador desde 12/08 a coordenadora 73 

Daniele Huller está atendendo de segunda a sexta feira das 18 ás 22 horas para os trabalhadores 74 

que não podem frequentar suas unidades de saúde em horário comercial. Dispõe de cinco vagas 75 

de livre demanda e duas vagas de urgência. Funcionamento de Plantões dos residentes de 76 

odontologia. Hospital Municipal Amadeu Puppi aconteceu sábado das 8 às 12 e das 13 ás 17 77 

horas, domingo das 8 ás 12 horas. Hospital da Criança acontecem plantões de segunda a sexta 78 

no horário das 18 às 22 horas e aos sábados e domingo das 16 às 20 horas. Reforçando que 79 

urgências caracterizam situações que devem ser resolvidas imediatamente, mas que não oferece 80 

risco iminente à vida, que em odontologia são provocadas principalmente em casos de doenças 81 

que afetam a polpa dos dentes e que causam uma dor aguda muito difícil de suportar ou quedas 82 

em crianças pequenas atendidas no Hospital da Criança. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação 83 

do Relatório dos Conselheiros que participaram da 16ª Conferência Nacional de Saúde de 84 

2019. A conselheira Debora Lee fala que vai falar da parte relacionada ao seu segmento de 85 

trabalho como foi passado sobre a profilaxia, profilaxia significa prevenção. Nós não tínhamos 86 

esse remédio no Paraná todo ainda, apenas em Curitiba para alguns usuários, mas agora temos 87 

disponível em nossas unidades de saúde. Temos a prep e a pep, a prep é quando você vai entrar 88 

em um relacionamento de risco você começa a se tratar com um coquetel ai pode pegar no 89 

relacionamento, a pep é profilaxia pós-exposição é quanto você tem um relacionamento de risco 90 

onde o preservativo estoura e você vai ao pronto socorro para um atendimento de 72 horas onde 91 

recebe um coquetel para tomar em 28 dias, então temos em nosso município a prep e a pep. E 92 

também foi a câmara dos deputados para o lançamento da frente parlamentar de enfrentamento 93 

às IST, HIV e hepatites virais no congresso nacional onde eles estão cobrindo nosso 94 

departamento de AIDS e deram outro nome. Eles estão em um grande debate para não deixar 95 

que nosso presidente tire a visibilidade do nosso departamento de AIDS e com a prevenção. A 96 

conselheira Inês Chuy Lopes fala que estivemos em Brasília e foi um mega evento, o pessoal da 97 

3ª regional organizou bem nossa saída onde não tivemos nenhum problema de atraso. Fala que 98 

participou das discussões sobre financiamento, todas as propostas que o Paraná enviou foram 99 

aprovadas, muitas propostas de financiamento levavam em consideração a diversidade do nosso 100 

Brasil, propostas para as áreas amazônicas, áreas de difícil acesso. A professora Fabiana da 101 

UEPG fez uma moção para o teste da linguinha que já é realizado nas maternidades, mas ele não 102 

existe um código para que as instituições que façam esse teste recebam por esse teste, 103 

conseguimos 420 assinaturas e a moção passou e foi aceita também. Foram dias bastante 104 



   

cansativos, porque um evento para mais de 5.000 mil pessoas é um evento cansativo com muitas 105 

filas e com dificuldades normais para um evento como esse, mas acredito que o Paraná fez a sua 106 

parte, pois se destacou nas discussões. A conselheira Ana Caetano Pinto fala que lá foram 107 

votadas 59 moções que vai entrar como lei e 360 propostas que foram votadas e também vão 108 

entrar como leis, e a Pastoral da Criança que tinha muitos representantes fez uma moção que foi 109 

votada e vai sair em estatuto sobre as 12 semanas de um feto. 4.2. Apresentação do Plano 110 

Municipal de Contingência para a Dengue 2019/2020 do Município de Ponta Grossa. O 111 

coordenador da zoonose Leandro Monteiro Inglês faz a apresentação sobre o Plano de 112 

Contingência para a Dengue 2019/2020. Contingência: significa incerto, imprevisto. Este Plano 113 

Municipal de Contingência para arbo viroses transmitidas pelo Aedes aegypti é um documento 114 

planejado com o propósito de auxiliar o Município em situação de enfrentamento de epidemias 115 

das doenças transmitidas por este vetor, como dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela 116 

entre outras, cujas consequências podem provocar sérios danos às pessoas, ao meio ambiente e 117 

à economia. Neste documento são definidas as responsabilidades no nível Municipal e a 118 

organização necessária para atender a situações de emergência relacionadas à arbo viroses 119 

urbanas, visando à integralidade das ações, à prevenção e ao controle dos processos 120 

epidêmicos. Histórico de casos autóctones: Tivemos o 1º caso autóctone de dengue em Ponta 121 

Grossa em 2016. (Foram 24 casos). Em 2017 não tivemos casos autóctones. Em 2018 tivemos 122 

somente um caso autóctone. Em 2019 até 26/08 tivemos 07 casos autóctones. Em 2019 tivemos 123 

um caso de Chikungunya importado. Em nosso Município as medidas são voltadas à detecção 124 

precoce de casos e ao monitoramento da infestação vetorial, objetivando mantê-la em densidade 125 

insuficiente para a instauração de epidemia. Sabemos que Ponta Grossa, por ser um 126 

entroncamento rodoferroviário, caso não se atente para isso, poderá tornar-se área de risco com 127 

situações tidas como críticas, com epidemias ou ocorrências de casos graves ou complicados 128 

destas doenças em questão. As medidas estão voltadas para manter nosso índice de infestação 129 

abaixo de 1% e conter a circulação viral evitando uma epidemia. Atribuições da FMS PG: 130 

Notificação de casos suspeitos; Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos; 131 

Busca ativa de casos nas unidades de saúde; Coleta e envio aos laboratórios de referência de 132 

amostras clínicas de suspeitos para diagnóstico e/ou isolamento viral; Levantamento de índice de 133 

infestação pelo vetor; Execução de ações de controle mecânico, químico e biológico do vetor; 134 

Envio regular dos dados à instância superior dentro dos prazos estabelecidos; Análise e 135 

retroalimentação dos dados às unidades notificantes; Divulgação de informações e análises 136 

epidemiológicas sobre a doença; Gestão dos estoques municipais de inseticidas e larvicidas para 137 

combate ao vetor; Coordenação e execução das atividades de educação em saúde e mobilização 138 

social no âmbito municipal; Capacitação de recursos humanos para execução das ações de 139 

assistência e vigilância em saúde; Estruturação do Comitê da Dengue. Reuniões periódicas da 140 

Sala de Situação para o Combate ao Aedes aegypti. O Plano contempla: Introdução; Definições; 141 

Objetivos (geral e específico); Plano de ações e metas por componentes (Sendo 06 142 

componentes): Vigilância Epidemiológica; Combate ao Vetor; Assistência; Educação e 143 

Mobilização Social; Comunicação; Gestão. Para cada componente, estão descritas as ações de 144 

rotina e de contingência, assim como as metas e indicadores relacionados. O Plano de ações e 145 

metas é dividido por níveis (03 níveis, exceto o combate ao vetor que possui 04 níveis) é baseado 146 

em indicadores que são calculados para nortear as ações de combate e prevenção. O Plano de 147 

Contingência para arbo viroses que apresentamos, é um esforço conjunto de todos num sistema 148 

organizado da Secretaria Municipal de Saúde, que através dos Setores da Vigilância em Saúde 149 

como: Epidemiologia e Coordenação de Zoonoses, bem como, as Coordenações da Atenção 150 

Básica e Atenção secundária, buscaram neste documento, definir, planejar e organizar estratégias 151 

de enfrentamento as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Assumimos, portanto, o firme 152 

propósito de colocar este Plano de Contingência em prática, caso seja necessário e nos 153 

propomos a estabelecer um estreito controle nas ações preventivas contra a dengue dentro do 154 

Município de Ponta Grossa. O presidente Leandro Soares Machado encerra a reunião às 155 

20h10min. 156 


