
 
  ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS - Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e 1 

dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 2 

42 – sala 4 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima quarta 3 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: 4 

Elaine Cristina Lupepsa Machado, Isaías Cantóia, Liro Dionisio Sokolowski, Elaine Cristina 5 

Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo, Cláudia Cristina 6 

Saveli, Márcia Therkes, Paulo Saincler Heusi, Juliana de Jesus Maciel, Jefferson Leandro 7 

Gomes Palhão, Candido José Colesel, Silvia Filipaki Biscaia e Ana Maria Bourguignon de Lima. 8 

Presentes Conselheiros Suplentes: Silvana Maggi Schwarz, Bruno Cavasotti Almeida Pereira, 9 

Ana Caetano Pinto, Andrea Marques Ribeiro e Ana Paula Costa de Andrade Roberti. O 10 

Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a abertura da 11 

reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 13ª ata de 12 

reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. 13 

Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório Quadrimestral - 1º Quadrimestre de 2016 da 14 

Secretaria Municipal de Saúde. (30min.). 4.2. Apresentação da Ouvidoria da Secretaria 15 

Municipal de Saúde sobre o levantamento realizado no 1° Quadrimestre de 2016, em razão 16 

das manifestações recebidas por esta Ouvidoria. (20min.). 1. Leitura e Aprovação da 13ª 17 

ata de reunião Ordinária. O conselheiro Paulo Saincler Heusi faz uma ressalva referente à 18 

linha 22, onde não está claro a qual comissão o assunto citado se refere. Ata aprovada com 19 

ressalvas. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. Em reunião no dia 20 de julho de 2016, 20 

iniciada ás 17h 45min com a eleição do conselheiro Diego Osmar Rodrigues, como coordenador 21 

da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos, ao assumir propôs aos presentes que o dia 22 

ideal para as reuniões será nas terças intercaladas com as reuniões ordinárias, o qual foi aceito 23 

por unanimidade. Decidiu-se que será deliberado sobre todos os assuntos pendentes para essa 24 

comissão analisar. 2. Análise das Entidades, referentes ao recurso solicitado pelo Esquadrão da 25 

vida e Comunidade Terapêutica Rosa Mística. Realizou-se a análise do recurso referente às 26 

documentações Em um segundo momento a comissão apreciou o recurso e verificou-se que 27 

todos os documentos exigidos na Resolução nº 008/06/2015, foram entregues pelas instituições. 28 

Diante disto, a comissão deliberou favorável a renovação da inscrição no CMS por unanimidade, 29 

levando em consideração os dispositivos da Lei Federal Nº 9784 de 29/01/1999. 3. Plano de 30 

Aplicação das Entidades APPDF e ASSARTE. A comissão analisou ambos os planos tendo 31 

ciência com parecer favorável unânime, os processos APPDF nº 1750006/2016 e ASSARTE nº 32 

1330065/2016, os quais devem ser encaminhados o mais breve possível por entendermos a 33 

necessidade de tramitação dos processos originais à SMS, para providências o mais breve 34 



 
possível. 4. Edital de Chamamento para Credenciamento de Clínicas de Fisioterapia, Edital nº 35 

08/2016. A comissão analisou o edital e aprovou sem alteração, com comparecer favorável por 36 

todos os conselheiros. O coordenador da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos, fez a 37 

retrospectiva da reunião passada. Iniciou-se a análise das entidades seguindo a pauta. Análise 38 

das Entidades: São Camilo – Hospital Vicentino; Hospital Evangélico;; Casa de Apoio Solar; 39 

Equoterapia dos Campos Gerais “Horse Life”; Associação Servos da Misericórdia, Associação 40 

dos Doadores de Medula Óssea Você Consegue, Santa Casa. Ao analisar ficou constato que: 41 

São Camilo – Hospital Vicentino regularizou os documentos solicitados; Hospital Evangélico 42 

regularizou os documentos solicitados; Casa de Apoio Solar regularizou os documentos 43 

solicitados; Equoterapia dos Campos Gerais “Horse Life”; não atendeu a regulamentação dos 44 

documentos pendentes, mantendo a pendência dos seguintes itens: Apresentar relatório 45 

descritivo e quantitativo constando as metas estipuladas em convênio e se foram atingidas ou 46 

não, se não foram atingidas justificar. Pesquisa de satisfação dos usuários apresentarem cópia 47 

da pesquisa ao conselho com antecedência a solicitação do recadastramento; Associação 48 

Servos da Misericórdia: regularizou os documentos solicitados; Associação dos Doadores de 49 

Medula Óssea Você Consegue: não atendeu o prazo de entrega dos documentos; Hospital 50 

Santa Casa: não atendeu o prazo de entrega dos documentos. Relatório do 1º 51 

Quadrimestre da Gestão: A SMS entregou no dia 27/07/2016 com as páginas numeradas e 52 

rubricadas. Foi realizada a leitura item por item, e levantados pelos conselheiros pontos a serem 53 

solicitados esclarecimentos pela SMS, a comissão acha necessário que se encaminhe 54 

documento à secretária Ângela Pompeu, que nos responda os seguintes itens do relatório: - 55 

META Nº 4 Ampliar a cobertura de equipes da Saúde Bucal – ao se acessar o processo 56 

está na controladoria _ ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES DOS CARGOS-não se tem claro no 57 

processo de quais profissionais está relacionado. E como dito no final de ano houve retrocesso 58 

com a diminuição dos CDs na ESF. META Nº 9 - Realizar reforma de Unidades de Saúde: 59 

solicitar o nome das UBS (embora esteja neste relatório), mas com a complementação 60 

colocando, o nome da UBS, data do inicio da reforma, previsão de conclusão. META Nº 14 61 

Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos: Qual o protocolo e o prazo 62 

para atender a devida meta. META Nº 21 - Realizar triagem Visual dos alunos matriculados 63 

no 1º/1º ciclo das escolas municipais - corrigirem em conformidade com os alunos 64 

matriculados, apresentar os dados referentes aos alunos matriculados no município no ano de 65 

2016, para verificar se há necessidade de corrigir o nº de alunos. META Nº 22- mesma situação 66 

da META Nº 21. META Nº 33- Realizar a elaboração de Protocolo para Referência / Contra 67 

referência: encaminhar para o CMS cópia do protocolo para conhecimento. META Nº 36 - 68 



 
Número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência 69 

doméstica, sexual e/ ou outras formas de violências: enviar a lista com o nome das UBS 70 

responsável pelas notificações. META Nº 40 - Curso de capacitação de enfermeiros – 71 

APHTLS – na RAG 2015 – foi colocado que o curso seria realizado em fevereiro de 2016, 72 

entretanto o processo diz que está em trâmite de licitação: detalhamento do curso que será 73 

administrado aos enfermeiros descrito no processo 1180117/2016. META Nº 52 - Proporção de 74 

óbitos infantil e fetais investigados (Objetivo do Milênio): informações sobre o 75 

funcionamento e investigações realizadas dos óbitos pelo comitê de mortalidade com 76 

quantificação dos óbitos viáveis e inviáveis. META Nº 57- Manter o agendamento de exames 77 

via contratos. (obstétricos, pélvicos, transvaginal e mama): enviar ao CMS os contratos e a 78 

produção por contrato. META Nº 61 - Realizar divulgação sobre a mortalidade materna e 79 

infantil repassar as informações a partir de boletim epidemiológico impresso. META Nº 66 80 

Viabilizar capacitação sobre Saúde Mental para os servidores que atuam nas Unidades de 81 

Saúde l: Informar o cronograma de quais UBS que serão capacitadas e como. META Nº 67 82 

Capacitar às equipes de urgência e emergência em saúde menta: informar como e quando 83 

(cronograma da capacitação). META Nº 70: Construção do Centro de Atenção Psicossocial 84 

AD III, pactuado junto ao Plano Crack. (quando da disponibilidade do recurso), 85 

RESPOSTA: Obra iniciada, porém com contratempos quanto ao contrato com a empresa 86 

ganhadora da licitação para execução da obra.  Enviar ao CMS relatório situacional do processo 87 

jurídico. META Nº 71: Realizar educação permanente dos profissionais dos CAPS, através 88 

de cursos, eventos, e oficinas: informar porque está colocado como meta não realizada uma 89 

vez que houve cursos, participação em congressos e não estão contemplados neste relatório. 90 

META Nº 72 Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica: deixar claro o que está 91 

em andamento à elaboração, implantação ou avaliação. Em reunião no dia 29 de julho de 2016, 92 

prorrogada até ás 09h45min Como não houve quorum para realização da reunião a mesma foi 93 

cancelada. 3. Informes Gerais: O 1º Secretário Isaias Cantóia informa que acontecerá ainda no 94 

mês de agosto uma Plenária Nacional de Conselhos, em Brasília para discutir a preparação das 95 

comissões temáticas que vão acontecer em 2017, e a área da 3ª Regional de Saúde foi 96 

contemplada com duas vagas. A orientação do Conselho Estadual de Saúde é de que seja 97 

informado aos conselhos municipais, como deve ser feito para a participação, e então o 98 

Conselho Estadual definirá, a partir dos interessados, quem irá participar. Os custeios com 99 

deslocamento estadia e jantar são por conta da respectiva Secretaria de Saúde do Município as 100 

quais os conselhos estão vinculados. Em relação à substituição de membros da mesa diretora, o 101 

conselheiro Isaias, em conversa com a secretaria executiva do conselho estadual de saúde, 102 



 
onde tem quatro pessoas afastadas por questões eleitorais. A questão é de que quando um 103 

membro sai e não vai mais voltar, é necessária a escolha do sucessor; como a ausência do 104 

membro da mesa é temporária, não há necessidade do processo de escolha, pois não é 105 

considerado vacância. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão faz um informe em 106 

relação à mudança de sede do conselho municipal de saúde, no atual local onde se encontra, 107 

não houve renovação de contrato de aluguel. Um local onde pudesse ser adequado para o 108 

conselho de saúde é no Ginásio Guaira. O presidente fala também do processo que vem 109 

circulando na mídia, referente à CEI da Saúde, a mídia local o procurou para saber o seu 110 

posicionamento no caso, e ele explica que as informações que ele possui são as mesmas que 111 

vem circulando. O conselho de saúde não recebeu até o momento nenhuma notificação oficial. 112 

Se o pleno achar cabível, o presidente enviará um oficio a CEI solicitando informações sobre o 113 

processo em questão.  4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório Quadrimestral - 1º 114 

Quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde. O orçamento previsto para o ano 115 

de 2016 é de R$ 158.439.333,54. Gabinete Secretário: R$ 1.080.951,65 (um milhão, oitenta mil, 116 

novecentos e cinquenta e um mil e sessenta e cinco centavos). Demais recursos: R$ 117 

157.358.381,89 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 118 

oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). - Média e Alta Complexidade: SAMU Estado, 119 

SAMU Federal, CAPS, Saúde Mental, Teto Ambulatorial, Brasil Sorridente, UPA Santa. Paula. - 120 

Atenção Básica: PAB Fixo, PSF, ACS, Saúde Bucal, PMAQ e Especificidades Regionais. - 121 

Vigilância em Saúde: Vigilância Sanitária, Teto Epidemiológico, DST/AIDS e Hepatites, 122 

Influenza, Zoonoses. - Assistência Farmacêutica: Assistência Farmacêutica Estadual e 123 

Federal, Farmácia Popular. - Assistência Médica Hospitalar: Sistema de Internação Hospitalar 124 

(SIH), Convênio SESA - Assistência Especializada: Fração Assistencial Especializada - 125 

Gestão SUS: Projeto Pro Saúde, Alimentação e Nutrição. - Investimento: Obras e Ampliações, 126 

Emendas, Projetos. - Recursos Município: 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância 127 

Sanitária). Orçamento distribuído por espécie de despesas: Pessoal: 90.303.492,62 Despesas 128 

Correntes: 62.162.631,97 Despesas de Capital: 5.973.208,95. Para o 1º Quadrimestre: Total 129 

orçamento 2016 atualizado: 160.563.380,80; empenhado: 73.347.840,78; liquidado: 130 

46.391.008,29; valor pago no 1ª Quadrimestre: 35.373.699,62. Após discutirem meta por meta. 131 

O senhor Carlos Coradassi encerra a sua apresentação. A reunião se estende e o Presidente 132 

Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca em votação o acréscimo de 30 minutos. Solicitação 133 

aprovada por unanimidade. 4.2. Apresentação da Ouvidoria da Secretaria Municipal de 134 

Saúde sobre o levantamento realizado no 1° Quadrimestre de 2016, em razão das 135 

manifestações recebidas por esta Ouvidoria. Manifestações na ouvidoria municipal até o mês 136 



 
de maio de 2016 foram 1685, 1058 orientações, totalizando 2743 atendimentos. As maiores 137 

formas de contato são pelo „‟0800‟‟ e pessoalmente. A maioria das manifestações são 138 

reclamações, depois solicitações, seguido de denuncias; os elogios aumentaram. As maiores 139 

reclamações estão relacionadas à gestão (5131), depois a assistência a saúde (1913), vigilância 140 

sanitária (625), assistência farmacêutica (271), vigilância a saúde (193) e outras (71). 141 

Reclamações de funcionários são 122. Assistência a Saúde: manifestações referentes aos 142 

atendimentos de saúde, solicitações de visitas domiciliares, exames laboratoriais, fraldas e 143 

alimentação enteral. Manifestações de consultas médicas nas unidades e hospitais, filas de 144 

espera para: cirurgias, exames de especialista onde se destaca as principais manifestações: 145 

oftalmologia, neurologia, dermatologia, otorrino, cirurgia geral, cardiologia, endócrino e cirurgia 146 

ginecológica, fonoaudiólogo, ortopedia, vascular, urologia. Na área de exames foram 147 

diagnosticadas manifestações referentes aos exames de colonoscopia, tomografia, ressonância 148 

magnética, ultrassom. Por unidade de saúde, no distrito Esplanada foram 86 manifestações; 149 

Oficinas 92, Uvaranas I 84; Uvaranas II 100; Nova Rússia 72; Santa Paula 102 e Distrito Rural 150 

04. Demais serviços: Capacitações: Além dos serviços informados, a Ouvidoria também realizou 151 

07 capacitações sobre a Importância do Papel da Ouvidoria como ferramenta de gestão no 152 

Sistema Único de Saúde. Ouvidorias Itinerantes: Realizada 07 Ouvidorias itinerantes. Sem mais 153 

assuntos a tratar o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião às 20h: 154 

14min.  155 


