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8ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno
Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Carlos
Eduardo Coradassi, Jefferson Magno Pereira, Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina
Antunes Rinaldi, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Juceleia Monteiro Vieira, Paulo Saincler Heusi,
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Sueli
Terezinha Mensen, Adriane do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima, Leandro
Santos Dias. Conselheiros Suplentes: Ana Caetano Pinto, Ailton José Spitzner, Luiz Carlos
Gorchinski. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e
procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e
Aprovação da 7ª Ata da Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3.
Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1.Apresentação do Plano Intersetorial do Programa
Bolsa Família (PBF).4.2.Formação da Comissão Provisória da 11ª Conferência
Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Leitura e Aprovação da 7ª Ata da reunião
ordinária. Por falta de quórum a 7ª ata ficará para próxima reunião. Aprovado por consenso a
inversão de pauta. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Plano Intersetorial do
Programa Bolsa Família (PBF). Caroline enfermeira da secretaria de saúde fala que o
programa bolsa família é destinado para famílias na faixa da pobreza ou extrema pobreza,
sendo dividido em três funcionalidades educação, saúde e assistência social. Para o controle
do programa existe o (IGB) Índice de Gestão Centralizada que cuida do repasse dos recursos
para o bolsa família, dessa forma quando cada um dos setores cumpre sua parte o IGB
repassa esse valor em dinheiro para o programa. Uma das ações que foram contempladas é
a questão da qualidade das informações tanto do boletim escolar quanto do mapa de
acompanhamento da saúde, a ação seria capacitar as partes pra que haja um melhor
preenchimento, basicamente os órgãos envolvidos seria a saúde e a educação. Outra ação
seria implementar ações conjuntas para as funcionalidades. Incluir as famílias no programa de
atenção integral as família que é conhecido dentro da assistência social como PAI, fortalecer
o vinculo familiar dos beneficiários. Dentro da saúde o acompanhamento do calendário de
vacinas tanto das crianças quanto dos adolescentes, identificar se tem alguma gestante
adolescente colocado como foco por causa do percentual de 18 ou 20 por cento ocorrendo
com adolescentes, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a
7 anos e ainda uma ação conjunta da assistência social e a educação para realizar um
acompanhamento na frequência das crianças na escola. O presidente José Timoteo
Vasconcellos Sobrinho encaminha para comissão Orçamentos Programas e Projetos. 2.
Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski lê o relato da
Comissão de Orçamentos Programas e Projeto, ATA da COMISSÃO de ORÇAMENTOS,
PROGRAMAS e PROJETOS, do CMS/PG (29/05/2018). Em data de 29 de maio de 2.018
(Terça-feira), às 17 h 40 min, nas dependências do Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa, sito à Rua: Balduíno Taques, n°445, Centro, reuniram-se os conselheiros membros
da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos para a 3ª reunião efetiva convocada pelo
Coordenador LEANDRO SANTOS DIAS. Marcaram presença os conselheiros membros LUIZ
CARLOS GORCHINSKI (Relator), ANA CAETANO PINTO e CHARLES RENAN PINTO
AURÉLIO. Em virtude da ausência do Coordenador LEANDRO SANTOS DIAS por problemas
subjetivos, o relator LUIZ CARLOS GORCHINSKI saudou os presentes, assumiu os
trabalhos, dando por iniciada a reunião, para complementação da análise da documentação
das Entidades pendentes: 1) - Casa de Apoio Solar; 2) - Associação Ponta-grossense de
Assistência à Criança Deficiente (APACD); 3) - Sociedade Beneficente São Camilo. Após uma
análise severa e criteriosa constatou-se que a documentação exigida das referidas Entidades
foi apresentada em tempo hábil à Secretaria Executiva desse Conselho, exceto da Sociedade
Beneficente São Camilo, a qual por um lapso de sua área administrativa, não apresentou a
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), devidamente
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atualizada. Diante do problema constatado a Comissão acordou que a referida Certidão
poderia ser apresentada no máximo até a próxima Reunião Plenária para ser referendada e
/ou não pelo PLENO, evitando assim um possível prejuízo à Entidade prestadora de serviços
ao nosso município. Dando prosseguimento aos trabalhos a Comissão tomou ciência do
encaminhamento de dois projetos, por parte da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, ao CMS/PG: 1) - Contratar Nutricionista; 2) - Contratar Equipe
Multiprofissional (Multidisciplinar), os quais, a referida Entidade deverá marcar presença
perante à Comissão para as necessárias argumentações, destarte a obtenção de um parecer
favorável dos referidos projetos, para ulteriormente serem referendados pelo PLENO. Tomou
ciência também da necessidade de uma análise para parecer, do Relatório Detalhado do
1°Quadrimestre Anterior de 2.018 encaminhado ao CMS/PG em data de 15 de maio de 2.018
pela Coordenadora de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa,
ALEXANDRA LUISE LOPES. Devido o adiantado da hora e nada de mais premente a ser
tratado, esse relator às 19 h 10 min, agradeceu a presença dos conselheiros membros,
dando por encerrada a reunião, da qual, eu LUIZ CARLOS GORCHINSKI (Relator) lavrei a
presente ATA na expressão da verdade, subscrevendo-me após a LEITURA na próxima
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O presidente
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que não se chama ata e sim memoria. 3. Informes
Gerais: O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que esteve na unidade de saúde da vila
Ana Rita e contato com o pessoal diz que eles estão ansiosos com a implementação dos
conselhos locais de saúde na unidade, esteve também no Hospital Regional dos Campos
Gerais e constatou que ainda a uma fila única sendo que isso não é mais valido desde dois
mil. A conselheira Regina Rosa Pedrozo Rosa gostaria de informar que tivemos uma
prorrogação de prazo para o reordenamento dos abrigos tanto infantil quanto adulto até o final
desse ano. A conselheira Juceleia Monteiro Vieira gostaria de informar que de 19 a 21 de
junho foi feito o 2º encontro Princesa dos Campos Gerais que visa capacitar as equipes da
saúde, como estratégia para reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna.
4.2.Formação da Comissão Provisória da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta
Grossa. Leitura e Aprovação da 7ª Ata da reunião ordinária. O 2º secretario Diego Osmar
Rodrigues lê o ofício 618/2018 do Conselho Nacional em resposta ao ofício 39/2018 do CMS
dizendo que é impossível prorrogar a data da realização da 16º Conferencia Nacional de
Saúde. O plenário deliberou a criação da comissão que ficou formada por: Diego Osmar
Rodrigues, Carlos Eduardo Coradassi, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Adriane do
Rocio Lopes e Juceleia Monteiro Vieira. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho
encerra a reunião as 19h e 27min.

