
  
7ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 1 

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

– Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto 3 

Aurélio, Inês Chuy Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Giovanni Augusto 4 

Kalempa Panazzolo, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos, Luiz Carlos de 5 

Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski e Adriane do Rocio Lopes. 6 

Conselheiros Suplentes: Renata Moraes e Wagner Lusiano de Lima Guimarães. O Presidente 7 

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

cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. Leitura e Aprovação da ata: 6ª ata da 9 

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

dia. 4.1. Apresentação e deliberação da Pactuação Interfederativa de indicadores do 11 

exercício 2019 – SISPACTO. 4.2. Apresentação de Atividades da Associação de Pais e 12 

Amigos do Deficiente Visual (APADEVI). 4.3. Dialogo sobre a Saúde do Trabalhador em 13 

Ponta Grossa. 4.4. Apresentação do Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de 14 

Saúde de Ponta Grossa. 1. Leitura e Aprovação da ata: 6ª ata da reunião ordinária. O 15 

Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a 6ª Ata da Reunião Ordinária. 16 

Aprovada por 12 (doze) favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. Relatos Gerais das Comissões. 17 

O Conselheiro Wagner Lusiano faz a leitura da memória da reunião da Comissão de 18 

Orçamentos, Programas e Projetos do dia 30 de abril de 2019. O Conselheiro Luiz Carlos 19 

Gorchinski faz a leitura Relatório Da 1ª Reunião Do Comitê Gestor Regional De Urgência E 20 

Emergência Dos Campos Gerais. Aos vinte e seis dias de abril do ano de dois mil e dezenove 21 

(Sexta-feira) reuniram-se no Grande Auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) 22 

de Ponta Grossa, sito à Rua Coronel Dulcídio, N° 2.060 - Centro, os membros do Comitê 23 

Gestor Regional de Urgência e Emergência dos Campos Gerais, para a 1°Reunião Anual do 24 

Colegiado. Após uma pequena tolerância, o Diretor da 3ª Regional de Saúde de Ponta 25 

Grossa, Robson Xavier da Silva, saudou os presentes, dando início aos trabalhos, às 13 h 45 26 

min, explanando sobre os assuntos pautados na convocação da supracitada Regional. 27 

Primeiramente expôs a composição do referido Comitê Gestor Regional, nominando todas as 28 

Entidades Representativas atuantes nos atendimentos de urgência e emergência, no território 29 

constituído pelas 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde do Estado do Paraná. Na sequência ficou 30 

definida a suplência da Coordenação do Comitê Gestor Regional, a qual, será de 31 

responsabilidade da 4ª Regional de Saúde, sediada em Irati; cumpre ressaltar que a 32 

Coordenação do Comitê Gestor Regional tem responsabilidade  biparti-te, ou seja, da 33 

Regional de Saúde  e da Fundação Municipal de Saúde do Município, Sede do Comitê, 34 

consoante cláusula do Regimento Interno. Continuando ficaram definidos os cinco membros 35 

da Secretaria Executiva, com um representante de cada Regional, 3ª, 4ª e 21ª Regionais de 36 

Saúde, um do SAMU Regional dos Campos Gerais e um do Siate/Corpo de Bombeiros. 37 

Submetidos à votação os membros representantes das Entidades nominadas deliberou-se 38 

que a Coordenação da Secretaria Executiva do Comitê Gestor Regional será de Maria 39 

Cristina Fernandes, da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa. Com exposições em tela, o 40 

representante do CIMSAMU palestrou aos presentes, dirimindo as dúvidas consoantes às 41 

indagações formuladas, explicitando sobre as perspectivas para o Biênio 2.019/2.020. Em 42 

princípio disponibilizou aos membros participantes da 1ª Reunião o cronograma de atividades 43 

do CIMSAMU, inerente aos três próximos meses, maio, junho e julho do ano em curso. 44 

Quanto ao mês de maio: 1) - Licitação de Empresa para contratação emergencial; 2) - 45 

Emplacamento das ambulâncias pelos Municípios; 3) - Adequação das bases 46 

descentralizadas pelos Municípios. Quanto ao mês de junho: 1) - Alteração dos Contratos 47 

Rateio, para Contratos de Programa; 2) - Contratação de Empresa vencedora da licitação 48 

inicial; 3) - Solicitação do Município sede para operadora de telefonia da liberação sinal-192, 49 

aos Municípios com contratos com o  CIMSAMU; 4) - Cadastro no CNES pelos Municípios, 50 

das ambulâncias com equipe completa; 5) - Início das operações pelos Municípios, com 51 

ambulâncias e bases prontas. Complementando o cronograma de atividades, no mês de 52 



  
julho: 1) - Licitação de Empresa para realização de processo seletivo público. 53 

Preferencialmente as reuniões ordinárias do Comitê Gestor Regional serão trimestrais, 54 

destarte a próxima em julho vindouro, podendo haver a convocação para reuniões 55 

extraordinárias pela Secretaria Executiva e/ou 1/5 (Um quinto) de seus membros. A 56 

Coordenadora da Secretaria Executiva elegida na reunião, Maria Cristina Fernandes, da 3ª 57 

Regional de Saúde de Ponta Grossa compromissou-se conosco que após a lavratura da ATA, 58 

a encaminharia às Entidades representativas e aos membros representantes através de 59 

correspondência eletrônica, todavia lá se foram dez dias de nossa 1ª Reunião e até o 60 

presente momento da exaração desse relatório, nada nos foi endereçado. Sucintamente era o 61 

que tínhamos a relatar. O Diretor da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa, Robson Xavier 62 

da Silva, agradeceu a presença de todos e às 15 h 40 min, deu por findada a nossa 1ª 63 

Reunião de 2.019 e eu Luiz Carlos Gorchinski, exarei o presente relatório na expressão da 64 

verdade, o qual será lido na íntegra na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de 65 

Saúde de Ponta Grossa. 3. Informes Gerais. A Conselheira Adriane fala que esteve presente 66 

na reunião da Comissão do Conselho da Mulher e foram debatida algumas questões referente 67 

a FMS que também compõem o Conselho da Mulher a respeito do botão do pânico, onde o 68 

município de Ponta Grossa consta dentre as 8 (oito) cidades que não foram contempladas 69 

com o botão do pânico por conta da falta de uma certidão, porém será feita uma solicitação 70 

para que o município faça a aquisição de 50 (cinquenta) dispositivos. O Conselheiro Diego 71 

Osmar fala que já estão realizando a contratação de diversos profissionais do concurso 72 

público. O Presidente Leandro Soares Machado faz um agradecimento a Mesa Diretora pela 73 

participação de todos, pois tiveram uma reunião muito participativa mostrando que o CMS de 74 

nenhum modo é um adversário da FMS, bem como nenhum dos Conselheiros. O Presidente 75 

Leandro Soares Machado registra a ausência de dois Conselheiros, sendo um deles o 76 

Conselheiro Candido José Colesel que acabou passando mal em reunião e o Conselheiro 77 

Luiz Oliveira que o levou ao médico. O Presidente Leandro Soares Machado fala que  precisa 78 

de dois Conselheiros para representar a reunião da Comissão de Avaliação e 79 

Acompanhamento do Contrato n°422/2014, referente aos serviços junto a Unidade de Pronto 80 

Atendimento – UPA Santa Paula, indicados os Conselheiros Diego Osmar Rodrigues e Luiz 81 

Carlos Gorchinski. O Presidente Leandro Soares Machado faz uma indicação do Conselheiro 82 

Charles Renan para suplente na reunião do Comitê de Atenção as Urgências Municipal e 83 

Regional. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação e deliberação da Pactuação Inter 84 

federativa de indicadores do exercício 2019 – SISPACTO. Apresentado pelo Secretário 85 

Adjunto de Gestão Rodrigo. Resolução CIT Nº 08, de 24 de novembro de 2016, que dispõe 86 

sobre o processo de pactuação Inter federativa de indicadores para o período 2017-2021, 87 

relacionados a prioridades nacionais em saúde, com vistas ao fortalecimento do planejamento 88 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 6º A definição de metas para os indicadores deverá 89 

ser finalizada até o dia 31 de março de cada ano. Art. 7º A pactuação seguirá o seguinte fluxo: 90 

I – pactuação municipal e regional: os municípios se reunirão na Comissão Inter gestores 91 

Regional (CIR) para discutir e pactuar as metas municipais e regionais, observadas as 92 

especificidades locais; a pactuação municipal deve ser submetida ao respectivo conselho 93 

municipal de saúde para aprovação; Monitoramento e Avaliação: Todos os indicadores 94 

pactuados serão apurados e avaliados anualmente e seus resultados compõem o Relatório 95 

Anual de Gestão, a ser enviado ao Conselho de Saúde até 30 de março do ano subsequente, 96 

conforme artigo 36, § 1º da Lei Complementar nº 141/2012. Indicadores 2019; 1. Tipo U, taxa 97 

de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do 98 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). Pactuado 320/100 99 

mil. 2. Tipo E, proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. Pactuado 100 

100%. 3. Tipo U, proporção de registro de óbitos com causa básica definida. Pactuado 100%. 101 

4. Tipo U, proporção de vacinas selecionadas do CNV para crianças < 2 anos - Penta valente 102 

(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª), Poliomielite (3ª) e Tríplice Viral (1ª) - com cobertura 103 

vacinal preconizada. Pactuado 75%. 5. Tipo U, proporção de casos de doenças de notificação 104 



  
compulsória imediata (DNCI) encerrada em até 60 dias após notificação. Pactuado 85%. 6. 105 

Tipo U, proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 106 

coortes. Pactuado 100%. 7. Tipo E, número de casos autóctones de malária. Não Pactuado. 107 

8. Tipo U, número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. 108 

Pactuado 5 casos. 9. Tipo U, número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Não 109 

Pactuado. 10. Tipo U, proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 110 

humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. Pactuado 111 

100%. 11. Tipo U, razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 112 

anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária. 113 

Pactuado 0,65. 12. Tipo U, Razão De Exames De Mamografia De Rastreamento Realizados 114 

Em Mulheres De 50 A 69 Anos Na População Residente De Determinado Local E População 115 

Da Mesma Faixa Etária. Pactuado 0,4. 13. Tipo U, proporção de parto normal no SUS e na 116 

saúde suplementar. Pactuado 50%. 14. Tipo U, proporção de gravidez na adolescência entre 117 

as faixas etárias 10 a 19 anos. Pactuado 14%. 15. Tipo U, taxa de mortalidade infantil. 118 

Pactuado 10,3/mil. 16. Tipo U, número de óbitos maternos em determinado período e local de 119 

residência. Pactuado 0. 17. Tipo U, cobertura populacional estimada pelas equipes de 120 

atenção básica. Pactuado 83,36%. 18. Tipo U, cobertura de acompanhamento das 121 

condicionalidades de saúde do programa bolsa família. Pactuado 85%. 19. Tipo U, cobertura 122 

populacional estimada de saúde bucal na atenção básica. Pactuado 35%. 20. Tipo U, 123 

percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária, 124 

consideradas necessárias a todos os municípios. Não pactuado. 21. Tipo E, ações de 125 

matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica. Pactuado 100%. 22. 126 

Tipo U, número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 127 

para controle vetorial da dengue. Pactuado 4. 23. Tipo U, proporção de preenchimento do 128 

campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. Pactuado 100%. 129 

4.2. Apresentação de Atividades da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual 130 

(APADEVI). Apresentada pela Assistente Social Regina Rosa. A APADEVI – Associação de 131 

Pais e Amigos do Deficiente Visual, fundada em 22 de Junho de 1985, é uma Organização 132 

Não Governamental – ONG, sem fins lucrativos, mantedora da Instituição Especializada Nova 133 

Visão na Modalidade Educação Especial com Apoio Pedagógico Multidisciplinar na Área da 134 

Deficiência Visual e Múltipla Associada à Área Visual e do Centro de Atendimento 135 

Especializado para o Deficiente Visual – CAEDV. É reconhecida de Utilidade Pública e 136 

mantém convênio de amparo técnico nas três esferas: Federal, Estadual e Municipal. É 137 

inscrita nos Conselhos Municipal de Assistência Social – CMAS, Municipal dos Direitos da 138 

Criança e do Adolescente – CMDCA e Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 139 

CMDPD. Atualmente atende 191 pessoas com deficiência visual total e/ou com baixa visão, 140 

sem limite de idade, em diversos programas. A Associação de Pais e Amigos do Deficiente 141 

Visual – APADEVI tem como missão atender pessoas com deficiência visual total e/ou com 142 

baixa visão, sem limites de idade no município de Ponta Grossa. Tendo como visão a inclusão 143 

do usuário no exercício de seu papel como cidadão de deveres e direitos. No cumprimento de 144 

nossa missão, realizamos os seguintes atendimentos: Ensino do Braille, O sistema Braille, 145 

possibilita a pessoa cega, condições básicas para sua inclusão com sucesso na vida 146 

acadêmica, profissional e social, pois desenvolve habilidades de leitura e escrita que 147 

possibilita a alfabetização, em todas as faixas etárias e nível de ensino além de ser a única 148 

entidade em Ponta Grossa com uma Biblioteca com produção em Braille. Ensino do Sorobã. 149 

Com objetivo de aprimorar o raciocínio lógico previamente adquirido através dos conceitos 150 

básicos no intuito de resolver cálculos e operações matemáticas. Durante a vida do DV faz-se 151 

necessário o uso do Soroban para que os cálculos sejam realizados de forma autônoma e 152 

com praticidade. Orientação e Mobilidade: Que propicia o conhecimento de um conjunto de 153 

técnicas específicas que permite o deficiente visual conhecerem, relacionar-se e deslocar-se 154 

com independência, usando seus sentidos para reconhecer e estabelecer sua posição em 155 

relação ao meio. Dá condições ao Deficiente Visual, através de técnicas específicas de 156 



  
orientação e mobilidade, garantindo seu direito de ir e vir. Atividade de Vida Autônoma e 157 

Social – AVAS: Auxilia na execução das atividades da vida diária, de forma independente, 158 

proporcionando a autonomia. O trabalho com AVAS é imprescindível, pois proporciona ao DV 159 

condições de adquirir independência, permitindo que participe ativamente do ambiente em 160 

que vive. Apoio Pedagógico: Estimula o usuário DV de forma lúdica, global e integrada 161 

partindo de suas potencialidades, proporcionando o desenvolvimento social, emocional e 162 

cognitivo. Visa facilitar o desenvolvimento da criança desde os primeiros meses de vida, fase 163 

em que apresenta grande potencial de superação. Estimulação Visual: Estimula o DV de 164 

forma lúdica, global e integrada partindo de suas potencialidades, proporcionando o 165 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Visa facilitar o desenvolvimento da criança 166 

desde os primeiros meses de vida, fase em que apresenta grande potencial de superação. 167 

Musicalização: Contribui para formação do aluno Deficiente Visual através da valorização 168 

das culturas musicais. Atletismo: Objetivando a formação de atletas de competição de 169 

Atletismo; com apoio no ensino de valores morais, proporcionado pelos esportes aos seus 170 

praticantes, e aquisição dos diversos benefícios adquiridos com a prática das atividades 171 

físicas. Vale a pena ressaltarmos nesse momento, que ao realizarmos, com qualidade, as 172 

atividades elencadas, houve demandas, para criação de outros projetos, tais como: Projeto 173 

Encanto: Promover através da linguagem musical, a formação de cidadãos capazes de 174 

contribuir ativamente com as mudanças sócio cultural as quais são necessárias para 175 

construção de uma sociedade ética e digna. Brincar e Aprender: Oportunizar a criança 176 

através da brincadeira condições de formação de um cidadão seguro e com independência 177 

social. Projeto Digitação: Busca legitimar a inclusão do usuário, criança e adolescente, na 178 

era digital. Buscando inclusive atualizar o Laboratório de Informática. Projeto Oficina de 179 

Atletas-Guias: A socialização e o desenvolvimento de uma conduta reta a todos os 180 

indivíduos envolvidos serão conseguidos através das práticas realizadas no dia-a-dia, no 181 

âmbito coletivo, abordando-se os ideais e perspectivas da “Inclusão Reversa”, ou seja, 182 

colocando os “iguais” (videntes) num meio composto por “diferentes” (deficientes visuais), 183 

para o desenvolvimento de atividades coletivas, almejando objetivos em comum. 4.3. Dialogo 184 

sobre a Saúde do Trabalhador em Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado 185 

fala que o Conselho não tem uma participação muito efetiva na saúde do trabalhador no modo 186 

geral. 4.4. Apresentação do Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de Saúde de 187 

Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado fala que o Relato foi elaborado e 188 

construído pela Conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima e pelo Conselheiro Felipe Simão 189 

Pontes, com apoio técnico da Secretária Executiva Ivone Teixeira bem como toda a 190 

composição do Conselho foram prestigiados e também estão relacionados no material. O 191 

Presidente Leandro Soares Machado encerrou a reunião ás 20h45min. 192 


