
 
Ata da 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e três dias do 1 

mês de julho de dois mil e treze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de 2 

Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima quarta 3 

reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estando presentes os conselheiros: Tatiana Menezes 4 

Garcia Cordeiro, Carlos Eduardo Coradassi, Charles Renan Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Elaine 5 

Cristina Antunes Rinaldi, Cesar Campagnoli, Regina Aparecida Rodrigues, Sergio Ferreira Doszanet, 6 

Juliana de Jesus Maciel, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos, João Carlos dos Santos 7 

Camargo, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Célio Leandro Rodrigues, Jiovany do Rocio Kissilevicz. 8 

Verificada a presença de quorum, o Presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu a 9 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia 10 

1. Leitura da Ata e Aprovação: 13ª Ata ordinária. 2. Ordem do Dia: 2.1. Apreciação do, AD 11 

REFERENDUM a abertura de licitação para contratação de serviços médicos de Urgência e 12 

Emergência do SIATE/SAMU 2.2. Apreciação do AD REFERENDUM o convênio firmado entre a 13 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Hospital Bom Jesus com vias de implantação de leitos de 14 

UTI pediátrica. 2.3. Apresentação da XXIX COMASEMS – Sr. Carlos Coradassi. 2.4. Avaliação da 15 

1ª Plenária, “Resgatando as Propostas e Construindo as Redes de Atenção à Saúde de Ponta Grossa”. 16 

3. Informe aos conselheiros. 1. Leitura da Ata e Aprovação: 13ª Ata ordinária. O conselheiro 17 

Paulo Saincler Heusi declara que quem fez a abertura da reunião foi ele e não o Presidente Sergio 18 

Ferreira Doszanet A ata é aprovada com a ressalva feita pelo conselheiro. 2. Ordem do Dia: 2.1. 19 

Apreciação do, AD REFERENDUM a abertura de licitação para contratação de serviços 20 

médicos de Urgência e Emergência do SIATE/SAMU. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 21 

explica que o SAMU não estava recebendo pagamento, pois não havia sido feito contrato. Portanto 22 

declara que foi feito um AD REFERENDUM referente a contratação desses serviços. 2.2. 23 

Apreciação do AD REFERENDUM o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ponta 24 

Grossa e Hospital Bom Jesus com vias de implantação de leitos de UTI pediátrica. O segundo 25 

AD REFERENDUM, Carlos Eduardo Coradassi explica que é com relação a UTI pediátrica do Bom 26 

Jesus, necessário para que o pagamento dos leitos de UTI possa ser feito pelo estado. O Presidente 27 

Sergio Ferreira Doszanet coloca para Plenária a aprovação dos dois AD REFERENDUM. A Plenária 28 

aprova ambos por unanimidade. 2.3. Apresentação da XXIX COMASEMS – Sr. Carlos 29 

Coradassi. O Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi comenta sobre o evento da COMASEMS 30 

(Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde). A conselheira Regina Aparecida 31 

Rodrigues declara que haviam vários cursos, e que percebeu que a preocupação com a construção de 32 

redes na área da saúde  e a preocupação com a atenção primária não é só de Ponta Grossa, mas sim 33 

uma preocupação nacional. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet informa que existem cursos de 34 

capacitação na Escola Pública do Estado do Paraná. 2.4. Avaliação da 1ª Plenária, “Resgatando as 35 

Propostas e Construindo as Redes de Atenção à Saúde de Ponta Grossa”. O conselheiro Carlos 36 

Eduardo Coradassi declara que a Plenária foi muito fraca principalmente pelo fato dos usuários não 37 

terem ido, porém declara que por outro lado houve uma qualificação mais técnica devido ao menor 38 

número de pessoas. O Célio Leandro Rodrigues declara que com relação a população de maneira 39 

geral ainda existe uma cultura de assistencialismo e que é importante que os conselheiros se 40 

preocupem também com questões como a construção de conselhos locais. O conselheiro Paulo 41 

Saincler Heusi declara que era esperado muito mais da Plenária principalmente na questão do 42 



 
usuário. A conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz fala que não se justifica a falta dos conselheiros 43 

na Plenária. A conselheira Tatiana Menezes Garcia Cordeiro declara que deveria ter sido mais 44 

controlado o tempo e que as Palestras foram mais técnicas, com exceção da palestra do Secretário de 45 

Saúde que falou de maneira simples fazendo com que todos entendessem. O conselheiro Cesar Jose 46 

Campagnoli declara que para quem participou da 8ª e da 9ª Conferência foi mais fácil fazer este 47 

resgate das propostas para serem discutidas. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet declara que faltou 48 

divulgação por parte dos conselheiros e que apenas 37% dos conselheiros compareceram, explica 49 

também que a idéia da Plenária surgiu pelo fato que o Plano Plurianual do Município será feito em 50 

2014 e a Conferência do Conselho Municipal de Saúde será em 2015, portanto as propostas da 51 

conferência não poderiam ser colocadas no Plano Plurianual (PPA). O Presidente Sergio Ferreira 52 

Doszanet declara que pediu a inclusão de um link deste Conselho na página da prefeitura e até agora 53 

não teve resposta e comenta também sobre o orçamento do Conselho Municipal de Saúde, sugere que 54 

os conselheiros planejem o orçamento do Conselho Municipal de Saúde, para que a verba do 55 

Conselho seja utilizada da melhor forma possível. O conselheiro Paulo Saincler Heusi declara que é 56 

importante existir um conselho local mesmo que a Unidade de Saúde esteja funcionando bem, pois 57 

sempre se deve buscar que a mesma seja melhorada e é preciso conscientizar o povo disto, pois se 58 

esta conscientização não ocorrer não haverá publico na próxima Plenária Municipal de Saúde.  O 59 

conselheiro Cesar Jose Campagnoli declara que quando foi criado o Conselho Municipal de Saúde 60 

não organizava nem suas conferências, estas eram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 61 

depois passaram a ser organizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, porém isto também trouxe 62 

problemas para o conselho, segundo o conselheiro. O conselheiro Cesar Jose Campagnoli concorda 63 

com o presidente Sergio Ferreira Doszanet concordando que também acha importante um link do 64 

Conselho Municipal de Saúde na página da prefeitura, pois a internet é um ótimo meio de 65 

divulgação. 3. Informe aos conselheiros. Não houve informes. A Reunião é encerrada às 19h30min. 66 


