
  
9ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 1 

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

Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Celso Manente Junior, 3 

André Luiz Albuquerque, Charles Renan Pinto, Inês Chuy Lopes, Débora Lee, Regina Rosa 4 

Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Simone 5 

Nuemberg Vasconcellos, Candido José de Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio 6 

Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima e Jefferson Leandro Gomes Palhão. Conselheiros 7 

Suplentes: Monica G. de Andrade Balsano. O Presidente Leandro Soares Machado assume os 8 

trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA. 1. 9 

Leitura e Aprovação da ata: 8ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 10 

Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da Programação Anual de Saúde do 11 

exercício de 2019. 4.2. Aprovação da inscrição das entidades junto ao Conselho Municipal 12 

de Saúde. 4.3. Informação referente à 12ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná. 1. 13 

Leitura e Aprovação da ata: 8ª ata da reunião ordinária. O Presidente Leandro Soares Machado 14 

coloca em votação a 8ª Ata da Reunião Ordinária. Aprovada por 12 (onze) votos favoráveis e 2 15 

(duas) abstenções. 2. Relatos Gerais das Comissões. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz 16 

a leitura do Relatório da 3ª Reunião de Gestão Integrada da UPA - Santa Paula. Consoante ofício 17 

de N° 47/2.019, do Diretor Executivo, Juliano Pizetta Steurer, do Instituto Nacional de 18 

Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), prestador de serviços profissionais na Unidade de 19 

Pronto Atendimento (UPA) da Santa Paula, o qual foi encaminhado à Fundação Municipal de 20 

Saúde (FMS), também ao Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG), expressando 21 

convite à participação da 3ª Reunião de Gestão Integrada na supramencionada Instituição 22 

Nosocomial, marquei presença em data de 24 de maio de 2.019 (Sexta-feira). O Diretor Executivo 23 

iniciou os trabalhos às 14h27min, com a presença dos representantes dos diversos segmentos que 24 

compõem a unidade, do Secretário Adjunto da Fundação, Dr. Rodrigo Monjabosco, da Diretora 25 

Executiva da UPA da cidade de Manaus, capital amazonense, Renata Duran de Souza e desse 1° 26 

Secretário da Mesa Diretora, Luiz Carlos Gorchinski, representando o Conselho Municipal de 27 

Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG). Aberto em tela à apresentação do Relatório Mensal de Gestão 28 

competência ABRIL/2.019, com as explicitações dos responsáveis pelos diversos segmentos da 29 

UPA, houve várias indagações dos participantes, tornando a reunião deveras profícua e dadivosa, 30 

inerente à transparência propiciada. Impende destacar que o Instituto, consoante o 31 

supramencionado relatório, encaminhado á toda representatividade de nosso colendo conselho, 32 

está em déficit contratual, devido à glosa efetivada pela Fundação Municipal de Saúde de Ponta 33 

Grossa (FMS/PG), consoante às determinações da Controladoria Geral da União (CGU), após a 34 

auditoria efetivada. Quase ao final da reunião, houve a manifestação da Diretora Executiva da UPA 35 

manauense, Renata Duran de Souza, a qual expressou sua imensa satisfação de haver participado 36 

conosco e parabenizando a toda equipe do Corpo Funcional da Unidade, pela estrutura 37 

apresentada aliada à eficiência dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde  38 

(SUS) da Municipalidade. Não posso me furtar de relatar aqui, que cheguei à referida unidade às 39 

13h39min, todavia tive que aguardar na recepção até às 14h05min, para a permissão de adentrar a 40 

sala de reuniões. A próxima reunião será definida ulteriormente e comunicada através de ofício, 41 

para as autoridades representativas e demais profissionais atuantes nas áreas de saúde, da região 42 

dos Campos Gerais. O Diretor Executivo, Juliano Pizetta Steurer, agradeceu a presença de todos e 43 

findou a reunião às 17h10min e eu, Luiz Carlos Gorchinski exarei o presente relatório na expressão 44 

da verdade, o qual será lido na íntegra na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de 45 

Saúde de Ponta Grossa. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do Relatório da 46 

Reunião da Comissão Intersetorial de Avaliação Quantitativa e Qualitativa da HYGEA Gestão & 47 

Saúde LTDA. Após convocação do Coordenador Jean Pierre Leôni, em data de 29 de maio de 48 

2.019, reuniram-se na sala de administração do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, os membros 49 

da Comissão Intersetorial de Avaliação Quantitativa e Qualitativa, da prestadora de serviços 50 

profissionais, HYGEA Gestão & Saúde LTDA na supramencionada Instituição Nosocomial. 51 

Marcaram presença todos os membros, a seguir nominados: Dr. André Bernardi (Hygea Gestão & 52 



  
Saúde Ltda), Everson Milleo (Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa), Luiz Carlos 53 

Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa), outrossim, Jean Pierre Leôni (Hospital 54 

Municipal Dr. Amadeu Puppi). Após saudar a todos, o Coordenador deu início aos trabalhos, às 55 

10h50min, apresentando aos presentes para as devidas análises, a avaliação inerente à 56 

competência do período compreendido de 1° a 30 de abril do ano em curso. Consoante os 57 

parâmetros avençados no contrato 394/2.016, tanto as metas físicas quantitativas e as metas de 58 

desempenho na área de atuação alcançaram os percentuais necessários para o pagamento 59 

integral à Empresa Contratada. Houve diálogos sobre a precarização da Atenção Básica nas 60 

Unidades de Saúde do Município, a qual tem labutado em estado precaríssimo de logística, 61 

igualmente, com o Corpo Funcional desfalcado, pela ausência de profissionais nos vários 62 

segmentos que compõem as referidas, por consequência sobrecarregando as Unidades de Pronto 63 

Atendimento, tanto o Pronto Socorro, quanto a UPA da Santa Paula, a qual, somente no mês de 64 

abril próximo passado atendeu mais de dez mil pacientes. Em anexo o documento contendo a 25ª 65 

Avaliação dos serviços prestados pela contratada, para ciência de toda a representatividade de 66 

nosso colendo Conselho. Agendou-se a próxima reunião para a data de 26 de junho de 2.019 67 

(Quarta-feira), mesmo horário e local, a qual será formalizada ulteriormente. O Coordenador Jean 68 

Pierre Leôni cortês e gentilmente agradeceu a nossa presença, dando por encerrada a reunião às 69 

11h47min e eu Luiz Carlos Gorchinski, lavrei o presente relatório na expressão da verdade, o qual 70 

será lido na íntegra, na próxima reunião ordinária, do Conselho Municipal de Saúde de Ponta 71 

Grossa. O conselheiro Giovanni Panazzollo faz a leitura da Memória da Reunião da Comissão de 72 

Orçamentos, Programas e Projetos do dia 28 de maio de 2019. Pauta: Análise de documentação 73 

apresentada pelas Instituições para renovação e novas inscrições no CMS/PG. Os conselheiros 74 

presentes analisaram os processos que retornaram; instituições com parecer positivo para emissão 75 

de inscrição/renovação até o momento: Associação Reviver de assistência ao Portador do Vírus 76 

HIV; Comunidade Terapêutica Rosa Mística União das Irmãs da Copiosa Redenção; Associação 77 

Ministério Melhor Viver; Grupo Renascer de apoio aos Homossexuais; Associação Comunitária de 78 

Apoio ao CEPRAF- Geny de Jesus Souza Ribas; CESCAGE, aprovação foi mediante a evidência 79 

da Entidade como prestadora de serviço na área de saúde através do espelho do CNES 9368264, 80 

que mostrou que possui atendimento em suas salas de curativo e de enfermagem. Convênio 81 

gratuidade e demanda espontânea. Sendo assim entendemos que a entidade atende a resolução 82 

001\2017 CMS; A Demais entidade segue com pendências, contatados por e-mail e telefone sobre 83 

as não conformidades; após as análises efetivadas das documentações apresentadas, o 84 

Coordenador Luiz Carlos Gorchinski deu por encerrada a reunião às 18h46min, em seguida o 85 

conselheiro Giovanni Panazzollo faz a leitura da Memória da Reunião da Comissão de Fiscalização 86 

de Denúncias do dia 30 de maio de 2019. O coordenador da Comissão: Jefferson L. G. Palhão. 87 

Pauta da Reunião: Relatório de visita ao Posto da Saúde da Família (PSF) Abrahão Federmann. 88 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove a Comissão de Fiscalização e 89 

Denúncias visitou o referido PSF, em atendimento ao ofício 01/2019 do Conselheiro Luiz Carlos 90 

Gorchinski. Relatório: estrutura precária: o estado físico do PSF em lastimável estado de 91 

conservação e manutenção, precisando urgentemente de uma REFORMA. O corpo funcional 92 

laborando em áreas adaptadas precárias, como ex.: as agentes comunitárias no corredor do PSF, 93 

próximo ao banheiro, cozinha, área de expurgo e sala de esterilização, com apenas um biombo, as 94 

separando dos pacientes e usuários do PSF. Cumpre ressaltar que as salas de atendimento com 95 

metragens mínimas, como ex.: consultórios odontológicos e médicos, sala de vacinas e triagem, 96 

enfim caracterizada a precarização dos serviços devido à parte física da referido PSF. Verificamos 97 

várias infiltrações (rachaduras), instalações elétricas em péssimas condições de maneira 98 

improvisada, janelas quebradas (enferrujadas), “caso sejam abertas não será possível fechar”, sem 99 

saídas de emergências. O PSF possui somente um banheiro unissex para os servidores. Vale 100 

ressaltar que a sala de vacinas é de tamanho reduzido, contendo uma pia pequena, porém 101 

necessita de uma pia maior com bancada, não tendo maca especifica, somente uma mesa 102 

adaptada, também teto com infiltrações. Geladeira contrariando as normas de segurança, para a 103 

devida conservação de vacinas. Acessibilidade inexiste para a sala de vacina e consultório 104 



  
odontológico, o qual não possui ventilação suficiente, pela impossibilidade de abertura das janelas 105 

do mesmo.  Não possui local apropriado para a guarnição dos pertences pessoais dos servidores, 106 

deixando os mesmos à mostra, na área de trabalho. Corpo funcional: efetivo reduzido, exemplo: o 107 

referido PSF é composto por 2 (duas) equipes da saúde da família, falta um profissional de 108 

enfermagem, 5 (cinco) agentes comunitários, o PSF não tem farmacêutico para a dispensação de 109 

medicamentos, sendo o mesmo feito por uma auxiliar técnica há mais de 2 (dois) anos que atende 110 

das 9h às 15h. Atendimento odontológico apenas realizado pela manhã. OBS: O coordenador 111 

desta comissão solicita que o CMS encaminhe ofício para a Fundação Municipal de Saúde, 112 

referente à demora em atender o protocolo nº 360.403/2019. Fica acordado que o conselheiro Luiz 113 

Carlos Gorchinski, ficará responsável pelo acompanhamento da evolução desta demanda. Reunião 114 

encerrada às 18h 35min. O Presidente Leandro Soares Machado fala sobre uma denúncia que vai 115 

ser encaminhado um oficio para a fundação Municipal de saúde solicitando resposta referente ao 116 

protocolo supracitado protocolo feito pelos próprios servidores e ate a presente data não obtiveram 117 

resposta da precariedade da unidade. O conselheiro Jeferson Leandro Palhão fala que a ultima vez 118 

que mexeram no protocolo foi dia 8 fala que se não tiver resposta irá pessoalmente com a 119 

comissão atrás das devidas informações, pra saber se eles vão arrumar essas coisas ou não. O 120 

conselheiro Luiz Carlos Gorginski fala que os funcionários dão o máximo de si e não têm culpa da 121 

precariedade da unidade a Fundação Municipal de Saúde é completamente alheia, o protocolo está 122 

parado, desde o inicio de fevereiro. 3. Informes Gerais: fala que tem um grupo de pessoas 123 

presente na reunião os quais ficaram deliberados para participar da conferencia Estadual 124 

representando suas Entidades, fala que terá uma pauta especifica na sequência sobre a 125 

conferência estadual. Fala que tem uma denúncia que veio para o conselho e não fara a leitura, 126 

devido ser de caráter de sigilo. Será encaminhado para a comissão fazer analise essa denuncia 127 

veio da região da Palmeirinha ao Conselho. Fala que recebeu dois convites, um deles para a 128 

Semana de Enfermagem 2019 no dia 10 de junho de 2019 ás 15:00h no teatro Opera fica o convite 129 

a todos os conselheiros para participarem será tratado sobre saúde pública dentre outras 130 

atividades, e o outro convite por parte do NUCRESS - PG referente á uma reunião geral. No dia 05 131 

de junho na UEPG central sala A 19 a conselheira Regina fala que o tema Ética e movimento é um 132 

curso direcionado para os profissionais da área de assistente social e esse é o segundo momento 133 

do cursos, será a avaliação do evento das assistentes sociais esse ano o tema é sobre o racismo a 134 

mulher negra como vitima desse enfoque, será discutido o calendário das reuniões e também 135 

sobre a vaga que tem no conselho da mulher. O Presidente Leandro Soares Machado faz um 136 

agradecimento aos Conselheiros Felipe e Ana Caetano por terem contribuído de forma muito 137 

significativa no trabalho do Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de Saúde e lamenta ainda 138 

não terem conseguido a publicação no Diário Oficial do Município. O Conselheiro Giovanni 139 

Panazzolo fala sobre uma situação de um acontecimento sobre a Comissão de Fiscalização de 140 

Denúncias, no qual foi apresentada recentemente uma Ata em relação à Unidade Básica de Saúde 141 

Abrahão Federmann, vista in loco uma necessidade legítima dos trabalhadores, mas acredita que 142 

deveria ter um aspecto formal para Vigilância Sanitária ou até mesmo para a Vigilância Estadual 143 

para que possam alegar sobre as não conformidades encontradas naquilo que é chamado de 144 

legitimação da comunidade, e pedir para que coloquem o certificado deles como profissionais, 145 

dizendo se a unidade está ou não em ordem, para que possam assim, validar e utilizar dos 146 

profissionais que estão ali e tem o poder burocrático e formal para que também se comprometam 147 

com essa responsabilidade popular do Conselho, e fala que gostaria de colocar isso na Mesa para 148 

que também levassem essas demandas pro Conselho para serem legitimadas a Vigilância 149 

Sanitária pelo apelo feito pelo Conselheiro. O Conselheiro Jefferson fala da importância da 150 

resposta do protocolo citado pelo Conselheiro Giovanni Panazzolo, referente à Unidade Básica de 151 

Saúde Abrahão Federmann, e sugere que nas visitas da Vigilância Sanitária fosse filmado e 152 

fotografado a situação em que a unidade se encontra. O conselheiro Jeferson Leandro Palhão fala 153 

que quando traz o relatório das visitas no local e só que foi visto e esclarece para os demais que a 154 

denúncia não se encerrou fala que no relatório a comissão esta pedindo resposta da Fundação 155 

Municipal de Saúde e fala que no protocolo os funcionários já fazem apontamentos técnicos das 156 



  
irregularidades pra daí ver com a vigilância se vão fazer ou não, e se não for resolvido encaminhar 157 

ao Ministério Publico quando a comissão foi lá foi pra ver a questão do relatório e acabou achando 158 

mais coisa comissão vai retornar a unidade e vai começar a fotografar a filmar a precariedade do 159 

local a questão quando fala do biombo fala que não é técnico em saúde, mais sabe que não é num 160 

corredor que fica a equipe de agente comunitários de saúde dividindo o mesmo espaço com 161 

separação de porta do banheiro do expurgo e da sala de esterilização diz que não é por ai diz que 162 

onde trabalha tem um consultório odontológico e que para funcionar tem que estar correto com as 163 

normas da vigilância, acredita que a vigilância será mais rígida por se tratar de unidade de saúde 164 

tem algumas coisas que não precisa ser técnico para observar as irregularidades, Fora os relatos 165 

ouvidos dos moradores da região que usam a unidade no dia a dia, a sala do consultório 166 

odontológico é pequena não precisa ser grandiosa, mais tem que ser um espaço que comportem 2 167 

profissionais, foi relatado que a dentista teve que extrair um dente numa cadeira de roda porque 168 

não tem espaço suficiente para colocar uma cadeira de roda dentro do consultório, o final da 169 

cadeira do dentista fica colado na parede. Na sala de vacina o caso é mais grave rachadura na 170 

parede com goteira no teto, fala que tem protocolo de normatização como deve ser a sala de 171 

vacina tem que pegar a norma do estado do Paraná fala que tem metragem mínima dos espaços 172 

são padronizados, a pia dá pra ver que não é apropriada é simples não tem como fazer 173 

higienização de material ali no local, que era pra ter uma maca tem uma mesa com pedaço de 174 

espuma e isso não é de hoje que está essa precariedade. Observando que a vigilância sanitária se 175 

constata a irregularidade ela estipula prazo para regularizar tivemos no passado situações de 176 

irregularidades nas unidades referentes a expurgos, aconteceu situação de aproximadamente 20 177 

unidades fecharem as portas porque a vigilância não pode se omitir. À medida que a comissão se 178 

reunir e obtiver resposta vai aparecer no relatório para todos tomarem conhecimento. Fala que vai 179 

ser cobrado com relação às vacinas, a questão das salas de vacinas Ponta Grossa esta só com 19 180 

salas de vacinas no total de 54 unidades de saúde na média de 1 sala de vacina pra mais de 20 mil 181 

habitantes. A população não esta conseguindo ser atendida porque não comporta a demanda da 182 

população, sem contar que sobrecarrega o servidor gerando um conflito do servidor com a 183 

comunidade, porque tem que informar que só pode vacinar 30 pessoas por dia, tem criança ficando 184 

sem vacina, imunização é uma coisa séria. Fala que a unidade tem que atender paciente da 185 

própria região tem que absorver os demais de outras regiões sem contar que as pessoas vêem de 186 

longe e não conseguem a vacina devido à limitação diária isso precisa ser resolvido. O conselheiro 187 

Cesar Jose Campagnoli fala que esta representando ABO (associação Brasileira de Odontologia) e 188 

CRO (Conselho Regional de Odontologia) será representado pela conselheira Mayara.  A 189 

conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima fala que quer oficializar sobre a moção de repúdio 190 

contra o despacho do Ministério da Saúde contra a utilização do termo violência obstétrica e 191 

agradecer o apoio de todas as entidades que apoiaram a moção. O presidente Leandro soares 192 

Machado fala que todo ano o conselho aprova um suposto valor de orçamento pro conselho a falta 193 

de bens móveis para O Conselho exemplo ventiladores impressora de qualidade fala que não está 194 

contemplada nesse orçamento, em 2020 será feito um planejamento para que essas rubricas 195 

possam ser destinadas especificamente para aquisições dos referidos bens e outros, como 196 

capacitações 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da Programação Anual de Saúde do 197 

exercício de 2019. Diretrizes de Planejamento do Plano Anual de Saúde (PAS) 2019, 198 

Regulamentada lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Portaria de Consolidação nº 1, 199 

de 28 de setembro de 2017. Art. 97. A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que 200 

operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do 201 

Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. (Origem: 202 

PRT MS/GM 2135/2013, Art. 4º). Estrutura da PAS 2019: § 1º Para Estados e Municípios, a PAS 203 

deverá conter: I a definição das ações, II a identificação dos indicadores, III a previsão da alocação 204 

dos recursos orçamentários, § 2º Para a União, § 3° O prazo de vigência da PAS coincidirá com o 205 

ano calendário.  Programação de Saúde: 12 diretrizes, 92 metas.     Programação Anual de Saúde 206 

– Suprimir. 9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa. (entregue em 23/03/18). 24 207 

- Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de 208 



  
Puericultura/linha guia Mãe Paranaense. (repetida na meta 17).  42 - Realizações de Concurso 209 

Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da Saúde 210 

(Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19 – sem previsão no restante do PS). Previsão 211 

da Alocação dos Recursos Orçamentários – 2019. Recurso e Valor.  1000 - Recursos Ordinários 212 

(Livres) 95.351,29. 303 - EC 29/00 – R$138.850.123,24. 352 - SAMU/Est. R$ 2.398.086,00. 352 - 213 

AMU/Est. R$ 2.398.086,00. 369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH’s R$ 10.416.347,04. 214 

494 – Custeio R$ 35.886.242,84. 500 – Investimento R$ 35.886.242,84. 500 - Investimento. R$ 215 

600.000,00. 510-Taxa-exercício poder de polícia R$ 1.881.000,00. 518 – Investimento R$ 216 

556.623,39. Total orçamento R$ 190.683.773,80. O presidente Leandro Soares Machado fala que 217 

será encaminhado para a comissão de orçamentos e projeto para ser avaliado. O presidente 218 

colocou em votação a prorrogação da reunião até às 20h e 30 min aprovado por unanimidade. 4.2. 219 

Aprovação da inscrição das entidades junto ao Conselho Municipal de Saúde. O presidente 220 

coloca em votação das entidades aprovadas. Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria; 221 

Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV; Ministério Melhor Viver; Grupo 222 

Renascer de Apoio aos Homossexuais; Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção; Centro de 223 

Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE; Associação Comunitária de Apoio ao CEPRAF. 224 

Geny de Jesus Souza Ribas; Associação de Proteção dos Autistas - APROAUT; Associação dos 225 

Deficientes Físicos de Ponta Grossa - ADFPG; Asilo São Vicente de Paulo; Associação Ponta-226 

Grossense de Portadores das Deformidades Faciais - APPDF; Rede Feminina de Combate ao 227 

Câncer; Associação Ponta-Grossense de Assistência a Criança Defeituosa – APACD; Associação 228 

de Pais e Amigos do Deficiente Visual – APADEVI; Associação de Pais e Amigos do Excepcional – 229 

APAE; Sociedade Beneficente São Camilo. Aprovado por unanimidade.  Colocado em votação, 230 

aprovado por 17 votos 4.3. Informação referente à 12ª Conferência Estadual de Saúde do 231 

Paraná. Segmentos de prestadores e gestores, conforme Art. 31 da resolução ces/pr nº 012/18; 232 

Viagem (ida e volta) do município de origem até a Regional de Saúde à custa do Conselho 233 

Municipal de Saúde / Fundação Municipal de Saúde. O CMS/SMS poderá se assim optar, enviar os 234 

delegados diretamente ao evento; Viagem (ida e volta) da Regional de Saúde até o hotel, em 235 

Curitiba, à custa da Regional de Saúde (saída 13h30); Hospedagem à custa da Secretaria de 236 

Estado da Saúde do Paraná (reserva das 14h do dia 11 até 12h do dia 13 – Hotel Blue Tree Towers 237 

Saint Michel); transporte (hotel-evento-hotel) à custa da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 238 

em horários a serem determinados; Alimentação, dentro do evento, e jantar, no hotel, à custa da 239 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Programação do dia 11 de junho de 2019: 08h30 às 240 

12h – Reunião do Pleno do Conselho Estadual de Saúde; 10h às 19h – Credenciamento dos 241 

delegados 10h às 14h – Credenciamento de observadores; 15h às 17h – Painéis Temáticos; 15h às 242 

19h – Inscrição de observadores (vagas remanescentes); 17h às 17h45 – Coffee-break para todos 243 

os segmentos;  18h – Abertura Oficial. Evento, e jantar, no hotel, à custa da Secretaria de Estado 244 

da Saúde do Paraná. Programação do dia 12 de junho de 2019: 08h às 08h30 – 245 

Leitura/apresentação do Regimento da 12ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná;  08h30 às 246 

10h – Palestra Magna: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito – Consolidação e Financiamento 247 

do SUS”;  10h às 12h – Mesa Redonda;  10h às 12h – Credenciamento dos delegados suplentes;  248 

12h às 13h30 – Almoço para todos os segmentos;  13h30 às 17h – Trabalho de Grupos;  17h às 249 

17h20 – Coffee-break para todos os segmentos;  17h30 às 19h – Eleição das Entidades para 250 

compor o CES/PR Gestão 2020 a 2024;  19h às 20h – Eleição dos delegados para a 16ª 251 

Conferência Nacional de Saúde. Programação do dia 13 de junho de 2019: 08h às 12h – 252 

Plenária final; 12h às 13h30 – Almoço para todos os segmentos; 3h30 às 18h – Continuação da 253 

Plenária final, homologação das Entidades para compor o CES/PR Gestão 2020 a 2024, 254 

homologação dos delegados para a 16ª Conferência Nacional de Saúde e encerramento. 255 

Informações Importantes: Check-out no hotel pela manhã do dia 13, antes de sair para o evento 256 

(Usuários e Trabalhadores); Conforme Art. 3º, § 1º, da Resolução CES/PR nº 012/18, todo 257 

delegado, no ato do credenciamento, deverá apresentar documento oficial de identificação com 258 

foto; 10 Vagas remanescentes para os usuários de Ponta Grossa. A reunião encerrou às 20h e 259 

30min. 260 


