
 
 Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Ao dia 10 do mês de junho 1 

de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada 2 

na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima primeira reunião 3 

ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Luiz Antonio Delgobo, Cássia 4 

Zweifel Moro Gesuato, Charles Renan Pinto Aurélio, Simone Schenfeld Monçalves, Regina 5 

Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Gerusa 6 

Clazer Halila Possagno, Márcia Aparecida Barboza, Sergio Ferreira Doszanet, Jiovany do Rocio 7 

Kissilevicz, Recson Eder Marques Pelentil, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos, João 8 

Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Alexandra Strack Camargo, Inez 9 

Rosemeri Safraide, Irmã Anizia Horodenski, Leandro Soares Machado, Rosangela Rigoni.A reunião 10 

deu quórum, a Presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da 11 

reunião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e 12 

Aprovação da Ata 10ª da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. . Relato da Comissão de Orçamento 13 

Programas e Projetos referentes aos CAS (centro de atenção a saúde). 3. Informes Gerais. 3.1. 14 

Conselheiro Leandro Soares. 3.2. Plenária de Conselhos de Saúde (Brasília)- Conselheira Eliane de 15 

Freitas. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do programas e atividades do Observatório Social do 16 

Brasil (OSB) Campos Gerais. 4.2. Apresentação do Plano de Aplicação do VIGIASUS (Decreto de 17 

Aplicação) para o ano de 2014. 4.3. Aprovação da Programação Anual de Saúde de Ponta Grossa 18 

2014. 4.4. Aprovação do Projeto Básico para contratação de Empresa Especializada na Prestação de 19 

Serviços Médicos para os CAS’s. 1. Leitura e Aprovação da Ata 10ª da reunião Ordinária. 20 

Aprovada com ressalvas, do conselheiro Paulo Heusi Saincler na linha 34, referente a fala do 21 

conselheiro Recson, que fala que hoje é a aprovação das entidades e a única que não foi possível que 22 

não se prestou em fazer no tempo foi a FAUEPG, então as outras estão dentro do que foi pedido, que 23 

seja aprovado da seguinte forma que eles tem que trazer o protocolo o conselheiro Paulo Heusi 24 

Saincler questiona se está aprovado porque a ressalva de trazer o protocolo, o conselheiro Recson Eder 25 

Marques Pelentil esclarece que teve uma entidade que faltou esta documentação. Na linha 42, 26 

substituía-se a palavra finalizada (leia-se) penalizada. No final da linha 86 a palavra acesse leia-se 27 

cesse. A presidente coloca em votação aprovação das entidades, aprovado por unanimidade (22 votos). 28 

A presidente fala que gostaria de colocar em plenária se o 4.4 que é Aprovação do Projeto Básico para 29 

contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos para os CAS’s, passasse para 30 

o primeiro ponto da ordem do dia, o conselheiro Paulo Heusi Saincler questiona qual é a justificativa, a 31 

presidente fala que a justificativa é que o Doutor Emiliano precisa estar presente, ele tem um 32 

compromisso logo após,  colocado em votação a inversão da pauta, aprovado por unanimidade (22 33 

votos). 2. Relato Geral. 2.1. Relato da Comissão de Orçamento Programas e Projetos referentes 34 

aos CAS (centro de atenção a saúde). O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que o relato da 35 

comissão que nós analisamos o CAS ele iniciou no mês de abril onde foi analisado vários pontos e no 36 

mês de maio nós tivemos uma paralisação referente a situação do CAS e depois antes da reunião do dia 37 

29 de maio voltou a tona no CMS, para voltar para ser analisado no dia 2 de junho,devido ao CAS ter 38 

uma publicação um contrato firmado de 1.499.388,36 ( um milhão quatrocentos e noventa e nove mil 39 

trezentos e oitenta e oito e trinta e seis centavos) publicado no diário oficial antes da analise final da 40 

nossa comissão; O conselheiro Sergio fala que na reunião do dia 2 a comissão analisou verificou e ate 41 

gravou a reunião e fizeram uma ata referente ao caso do dia 2 de junho. E foi encaminhado para a 42 

promotoria e pra secretaria, aonde nos da comissão chegamos aos questionamentos da comissão 43 

recebendo informações da secretaria analisando a situação que aprovamos os planos citados a cima e a 44 

comissão encaminha ao pleno para questionamentos e que a secretaria cumpram aquilo que foi 45 

aprovado no Plano Pluri Anual (PPA),A implantação dos NASF, a comissão indica pela não aprovação 46 

do projeto CAS. O Conselheiro Sergio Ferreira Doszanet informa que a senhora Secretaria Municipal 47 

de Saúde enviou um oficio. Leitura do oficio da Secretaria Municipal de Saúde; a secretaria informa 48 

que instaurou procedimento de investigação com uma comissão no prazo de 10 dias para emitir parecer 49 



 
referente as denúncias dos CAS. O conselheiro Sergio passa a palavra para a secretária, A secretaria 50 

Ângela Pompeu, informa que o que foi previsto em 2013 não poderia ser cumprido este ano por que 51 

seria o fechamento do serviço que atende 140 (cento e quarenta) consultas diárias, e diz que não tem 52 

equipes que possa suprir estes locais, e foi passado que estes locais seriam NASFS e diz que a única 53 

coisa que tem hoje e um concurso público que esta aberto para que possam ter equipes no futuro, a 54 

previsão seria no final de agosto. A secretária de saúde Ângela Pompeu fala em relação aos leitos de 55 

UTI, e diz que os leitos de UTI são de responsabilidade do Estado e diz que o Estado tem 28 cidades 56 

que ele gerência na nossa região e que a cidade de Ponta Grossa não tem responsabilidade nenhuma 57 

com os leitos de UTI, e diz que a situação e critica em todas as cidades da região e que estavam usando 58 

uma ambulância aqui de Ponta Grossa para socorrer crianças em Castro e diz que as crianças estão 59 

abandonas em função dessa falta de gerencia ate do estado por que o estado esta ausente. 3. Informes 60 

Gerais. 3.1. Conselheiro Leandro Soares. Relatou um caso de duas senhoras que estavam esperando 61 

por vaga no são Camilo uma delas estava a 4 dias e a outra estava a 3 dias e ela foi acompanhada pelo 62 

clinico geral e recebeu alta do pronto socorro e foi para o CAPS TM e chagando lá não tinha 63 

psiquiatra, e que o medico disse para a mãe da paciente que não podia atender a paciente por que não 64 

era um medico especialista no caso dela, e que o atendimento do psiquiatra seria das 10:00 ao 12:00 65 

horas e ela chegou as 14:00 e simplesmente ela só foi encaminhada para votar no dia seguinte e não 66 

teve nenhum acompanhamento nenhuma conversa com a família e o problema da paciente e que ela 67 

perdeu uma filha a uns 3 (três) anos atrás e teria tentado suicídio e isso aconteceu novamente uma 68 

semana antes dela ser internada no pronto socorro e por isso que a mãe levou ela lá, e simplesmente a 69 

família voltou pra casa sem atendimento. O presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz solicita ao pessoal 70 

da saúde mental pauta para explicações. 3.2. Plenária de Conselhos de Saúde (Brasília)-  71 

Conselheira Eliane de Freitas fala que foi a décima oitava plenária nacional, fala que os objetivos: 72 

avaliar a situação de saúde no contexto dos 25 anos do SUS, e afirmar o SUS no sistema universal 73 

publico e de qualidade, ampliar a participação popular, mobilizar a sociedade em defesa do SUS, 74 

fortalecer o controle social na saúde, o evento contou com três mesas redondas debatendo os temas a 75 

cima citados, ato político em defesa do SUS como sistema publico e universal reunião com lideranças 76 

dos movimentos sociais e populares, informações sobre as próximas conferencias de saúde do 77 

trabalhador(a), décima quinta conferencia nacional de saúde, destaca como assunto de relevância que 78 

se deve repensar inclusive no conselhos municipais de saúde, como garantis a participação social de 79 

toda comunidade e não apenas de grupos, incentivar a participação dos mais jovens para continuidade 80 

do controle social, energia gasta em reuniões e debates sem chegar a lugar nenhum, a condução 81 

democrática e a escuta respeitosa em todos os eventos, repensar nos conselhos de saúde as diversidades 82 

sociais políticas e regionais, a garantia de participação de todos os poderes; executivo; legislativo e 83 

judiciário em todos os eventos, em relação as conferencias de saúde que devem ocorrer no próximo 84 

ano sugere-se repensar a dinâmica das conferencias. A presidente fala que precisam oficializar a 85 

aprovação das secretárias executivas tem que passar pelo pleno para ser feito um decreto, a presidente 86 

coloca em votação as secretárias executivas Ivone de Paula Teixeira e Sueli Terezinha Mensen, 87 

aprovado por unanimidade (19 votos). A presidente fala sobre a Comissão Municipal – SINASE, e 88 

quem estava nessa comissão estava eu (Jiovany do Rocio Kissilevicz) e o conselheiro Paulo Heusi 89 

Saincler representando esse Conselho e veio para nós um oficio referente ao mesmo se continuaria o 90 

mesmo representante, mas esse oficio chegou  nos dias que estávamos na conferencia em Curitiba, e 91 

justamente estava com o conselheiro Paulo Saincler Heusi, a presidente pergunta aos conselheiros se 92 

gostariam de permanecer as mesmas pessoas, ou se alguém gostaria de participar, o pleno resolve que 93 

continua os dois representantes . A presidente fala que teve a conferencia estadual do trabalhador e 94 

trabalhadora no qual aqui do CMS foi eleito os conselheiros Paulo Saincler Heusi, Eliane de Freitas, 95 

Recson Eder Marques Pelentil e José Timoteo Vasconcellos, fala que o conselheiro Sergio Ferreira 96 

Doszanet é a presidente (Jiovany do Rocio Kissilevicz) são conselheiros natos, porque nós fazemos 97 

parte do Conselho Estadual, fala que foi eleita para ir para a Nacional juntamente com os conselheiros 98 



 
Eliane de Freitas, José Timoteo Vasconcellos. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que vai 99 

mostrar uma gravação do que foi falada, referente ao CMS pelo Observatório Social na rádio Tropical, 100 

a presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz fala que vai chamar a diretoria do Observatório para falar a 101 

respeito desta gravação. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do programas e atividades do 102 

Observatório Social do Brasil (OSB) Campos Gerais. Apresentado pela Senhorita Elaine que fala 103 

sobre Gestão Pública, Educação Fiscal, Transparência e Ambiente de negócios. 4.2. Apresentação do 104 

Plano de Aplicação do VIGIASUS (Decreto de Aplicação) para o ano de 2014. Apresentado pelo 105 

Senhor Carlos Eduardo Coradassi que fala sobre a verba de 2013 e o plano de aplicação 2014. 4.3. 106 

Aprovação da Programação Anual de Saúde de Ponta Grossa 2014. A presidente Jiovany do Rocio 107 

Kissilevicz coloca em votação, aprovado por 15 votos.  4.4. Aprovação do Projeto Básico para 108 

contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos para os CAS’s. O 109 

conselheiro Luiz Antonio Delgobo solicita pedido de vistas referente aos CAS’s. A presidente 110 

encerra a reunião às 20h19min. 111 


