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 Ata da 19ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e três dias do 1 

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

de Saúde, situada na Rua XV de novembro, 120, Edifício Itamaracá, na cidade de Ponta Grossa, 3 

realizou-se a décima nona da reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os 4 

Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de 5 

quorum, o Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura da reunião, 6 

cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata. 7 

2. Leitura dos ofícios. 3. Ordem do Dia. 3.1. Apreciação do credenciamento do CAS (centro de 8 

atenção a saúde).  3.2. Explanação de metas pactuadas no pacto pela saúde 2012 e validação da 9 

alteração de endereço da unidade Parque dos Sabiás. 3.3. Apresentação de solicitação referente à 10 

resolução 014/2011.  5. Informe dos Conselheiros. . 01. Leitura e aprovação da Ata. Aprovada 11 

18 ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos ofícios recebido e enviados. Lidos pelo 1º secretário 12 

Paulo Saincler Heusi e pelo 2° secretário Sergio Ferreira Doszanet. 3. Ordem do Dia. O 13 

presidente Jefferson Gomes Palhão pergunta se os conselheiros concordam com a inversão da 14 

pauta 3.3. Pela pauta 3.2. 3.1. Apreciação do credenciamento do CAS (centro de atenção a 15 

saúde). O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão, coloca em votação o credenciamento dos 16 

CAS. A comissão aprova por unanimidade o que foi discutido na Comissão Municipal de 17 

Contratualização de Contratos e Projetos, e que a resolução seja feita conforme o que foi discutido 18 

na Comissão. 3.3. Apresentação de solicitação referente à resolução 014/2011. O Senhor Bruno 19 

Felipe Santos Silva fala que quando foi feita aprovação de contas em junho de 2011, foi 20 

conversado que ficaria deliberado para conversar a respeito de alguns pontos da resolução 21 

014/2011  à aprovação de contas, um dos pontos que estava sendo problemático era referente às 22 

assinaturas que estavam dentro da resolução que seria o Secretário de Finanças, do Controlador do 23 

Município e contador da Secretaria de Finanças, nos tínhamos sugerido a supressão dessas 24 

assinaturas dentro da resolução, permaneceria a assinatura do Secretário de Saúde, do prefeito e de 25 

todos os funcionários da secretaria. Apenas suprimindo as assinaturas Secretário de Finanças, do 26 

Controlador do Município e contador da Secretaria de Finanças, e outro item era sobre o artigo 2° 27 

quanto a ser trimestral por que agora passou pela nova resolução do Ministério a ser quadrimestral, 28 

temos que fazer esta adequação na resolução 014/2011 para ficar acertada neste ponto. O 29 

Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que vai ser encaminhado para a Comissão de 30 

Orçamento. O coordenador da Comissão de Orçamento Sergio Ferreira Doszanet fala que a 31 

reunião da comissão de Orçamento ficou marcada para o dia 26 de outubro de 2012 às 17h00min 32 

na sede do Conselho e convida todos os demais conselheiros. 3.2. Explanação de metas 33 

pactuadas no pacto pela saúde 2012 e validação da alteração de endereço da unidade Parque 34 

dos Sabiás. A Sra. Alexandra L. Lopes fala que em 2009 foi enviado para o Ministério da saúde 35 

algumas propostas de novas unidades e uma delas foi o Parque dos Sábias, porém este foi sem o 36 

endereço para o Ministério da Saúde, portanto agora o Ministério solicita que seja enviado 37 

exatamente o endereço o Parque dos Sábias e o Registro do Imóvel para que seja atualizado o 38 

endereço. O Parque do Sábia se localiza no rua Siqueira Campos, quadra 1, lote 4 e 5 ,  agora 39 

aguarda-se que o Ministério aceite esse novo endereço. Comenta também que aconteceu com mais 40 

cinco unidades a mesma coisa, ou seja, o endereço não foi enviado é necessário, portanto fazer a 41 

complementação desses endereços. A conselheira Giselle Bombieri fala que acompanhou muito 42 
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bem essa questão do Parque das Sábias e que o Prefeito não sabia aonde iria construir era para ser 43 

feito no Parque Nossa Senhora das Graças e a pedido de um vereador ele foi remanejado para o 44 

Parque do Sábia, porém como ainda não tinha lote de rua na Parque dos Sábias o Ministério da 45 

Saúde falou para mandar o endereço e depois fazer a modificação assim que houvesse o 46 

loteamento, mas este endereço não foi atualizado e agora o Ministério da Saúde esta cobrando o 47 

novo endereço. Comenta ainda ser comum na secretaria, por exemplo, ser aberta uma conferencia 48 

para decidir o local de uma nova unidade o Município decide há mudança desse endereço a pedido 49 

de algum vereador. Diz ainda que foi exatamente isso que aconteceu no Parque dos Sábias, o 50 

Município queria construir no Parque Nossa Senhora das Graças porém ainda não tinha sido 51 

decidido então um vereador pediu para que fosse mudado para o Parque dos Sábias. A Sra. 52 

Alexandra L. Lopes comenta que, esses terrenos das cinco unidades que ela citou, foram discutidos 53 

com a PROLAR e já foram reservados pelo município para saúde não havendo possibilidades de 54 

nenhum vereador mudar o local. Explica também o que é o SISPAC, dizendo que é o sistema de 55 

informação para pactuar as metas e os indicadores do município referente ao ano de 2012, explica 56 

ainda que o SISPAC esta atrasado devido ao fato de que o estado do Paraná queria fazer um novo 57 

contrato organizativo, mas o estado do Paraná não pode aderir ao Plano neste momento, então foi 58 

atrasada toda a programação do SISPAC deste ano. 4. Informe aos conselheiros. A Secretária 59 

Executiva Sueli Terezinha Mensen declara aos conselheiros que na mudança do conselho do 60 

prédio do Guaira para a Rua XV de Novembro sumiu o retro projetor não sabendo aonde ocorreu o 61 

fato se foi dentro do prédio o horário que saíram para o almoço porque as divisórias estavam no 62 

chão e também os carregadores deixaram algumas coisas  no andar de baixo próximo ao elevador e 63 

o caminhão aberto não sabendo, portanto de que forma sumiu. Informa o fato para conhecimento 64 

dos conselheiros, declarando que foi procurado o retro projetor pela mesma e por Ivone (secretaria 65 

executiva) e este não foi encontrado. Declara que o que podem fazer é informar ao conselho o 66 

sumiço e fala que caso necessário será feito um relatório detalhado, para a Secretária, sobre o 67 

ocorrido, e se a Secretária entender que seja necessário abrir sindicância fica na prerrogativa da 68 

Secretária esta decisão de abrir sindicância ou não, declara que o seu dever de informar ao 69 

conselho foi cumprido. A conselheira Giselle Bombieri faz uma colocação de que foi pedido de 70 

oficio para ouvidoria do município que mandasse o relatório e comenta que o Presidente Jefferson 71 

Leandro Gomes Palhão estava na reunião aquele dia, que o relatório já foi pedido para secretária já 72 

extrapolou o prazo e não enviou o relatório, pede então para a plenária do conselho tome alguma 73 

providencia mais direta, porque para aprovação do orçamento que vai para o Ministério Público 74 

será necessário este relatório. Fala ainda que a Diretora da Ouvidoria falou que tinha tudo isso e 75 

mandaria para o conselho, ela garantiu em plenária que mandaria este relatório porém o mesmo 76 

ainda não chegou ao conselho. E ainda comenta que chegou oficio do CAPIS i e que é necessário 77 

chamar a Comissão de Saúde Mental porque ficou do CAPIS i o cronograma de ação, sendo 78 

necessário saber exatamente de que a que dia vai ser feito treinamento o que está sendo feito e qual 79 

é a segunda etapa, comenta ainda que houve uma reunião na secretária em que já foi discutido esse 80 

assunto. Sugere ainda nesta plenária do conselho que, como todas as reuniões são abertas e a 81 

plenária é soberana nas decisões que ela toma qualquer reunião que seja feita mesmo que 82 

informalmente na Secretária Municipal de Saúde que não haja dois conselheiros junto seja feito 83 

um relatório e este seja levado pelas secretárias para plenária a fim de conhecimento, pois que 84 
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acredita que isso torna uma coisa mais aberta e mais clara. Fala ainda que foi em uma reunião 85 

informal na Secretária e foi dito pelo presidente do conselho que os conselheiros ligaram sobre a 86 

questão do CAPIS i, pois queria ouvir da Secretária. Comenta que já tinha sido feita uma reunião 87 

com a Coordenadora do CAPIS i da Saúde Mental com o Juliano Del Gobo que é Coordenador da 88 

Comissão de Saúde Mental. Fala que para não acontecer novamente de dizer que conselheiro ligou 89 

e falar com a secretaria para ouvir o outro lado, até porque o presidente o coordenador do trabalho 90 

mais a plenária e soberana, e para que tudo fique mais claro e que toda a plenária tenha 91 

conhecimento dessas reuniões e até mesmo dessas ligações que o presidente ou algum outro 92 

membro do conselho possa receber da secretaria, seja tudo relatado e colocado em plenária pelas 93 

secretárias, pede para as secretárias tomem essa providencia.  Falando que a plenária é soberana e 94 

mesmo que o presidente exponha uma situação e a plenária concorde isto tem que ir para votação, 95 

conclui falando que ela ligou para o Presidente falando da questão do CAPIS i por uma questão de 96 

respeito à hierarquia, mas já estavam tomando as providências. Fala que ocorreu também na visita 97 

do PSF (programa saúde da família) de a Secretária Municipal de Saúde ligar para saber o que 98 

estava ocorrendo, declara que isto tem que acabar porque a plenária é soberana, portanto cabe a ela 99 

tomar qualquer decisão. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão informa que a o CMS deve 100 

ter recebido por email um convite para capacitação dos conselheiros e quem tiver interesse ver este 101 

email, pois há um prazo limite para se inscrever, e encerra a reunião ás 19h59min. 102 


