
 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS – Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e 1 

dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 2 

Centro. Realizou-se a décima nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. 3 

Presentes os conselheiros Titulares: Everson Milleo, Diego Osmar Rodrigues, Liro Dionisio 4 

Sokolowski, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina 5 

Rosa Pedroso Rosa, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Leandro Soares 6 

Machado, Paulo Saincler Heusi, Juliana de Jesus Maciel, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, 7 

Ines Rosemari Safraide, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Candido José Colesel, Sueli 8 

Terezinha Mensen, e Ana Maria Bourguignon de Lima. Presentes Conselheiros Suplentes: 9 

Jefferson Magno Pereira, Bruno Cavasotti Almeida, Felipe Simão Pontes, Ana Caetano Pinto, 10 

Andréa Marques Ribeiro. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos 11 

e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e 12 

Aprovação da 18ª. Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 13 

3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do Plano de Aplicação dos recursos 14 

recebidos referente ao Incentivo á Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF. 4.2. 15 

Apresentação do cronograma de andamento de como estão às obras nas Unidades 16 

Básicas de Saúde. 4.3. Apresentação de atividades do mês de outubro da Rede Feminina 17 

De Combate Ao Câncer Regional De Ponta Grossa. 1. Leitura e Aprovação da 18ª ata da 18 

reunião Ordinárias. Ata 18ª aprovada com ressalvas, da conselheira Claudia Saveli, na linha 19 

39 substituir Claudia Saveli por Ines Chuy Lopes. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues 20 

solicita a supressão da linha 60 a 65. 2.1. Relato das Comissões. A relatora da comissão 21 

Cláudia Saveli fala que a reunião aconteceu no dia 04 de outubro com a pauta Relatório das 22 

visitas às instituições. Apreciação do descritivo de aplicação dos recursos do Programa VIGIA 23 

SUS. Apreciação do projeto de TCI.  Pauta livre para sugestões dos membros. Relatório das 24 

visitas às instituições: Visita a RFCC: estiveram presentes na visita Everson, Regina e Inês. Os 25 

conselheiros foram bem recebidos pela equipe da instituição, e relataram como foi a visita; com 26 

relação ao setor de Serviço Social, foram relatadas as situações pertinentes, o atendimento 27 

técnico da Assistente Social será realizada na mesma sala do atendimento médico, pois o 28 

mesmo só realiza atendimentos no período matutino; a Senhora Lucia (presidente da 29 

instituição) demonstrou boa vontade em realizar as modificações necessárias para se adequar 30 

as regras legais; Apreciação do descritivo de aplicação dos recursos do Programa VIGIA SUS: 31 

a comissão deu parecer favorável. Apreciação do projeto de TCI: A comissão necessita da 32 

presença da responsável pelo projeto na próxima reunião da Comissão de Orçamento, 33 

Programas e Projetos para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao projeto. Dentre as 34 

dúvidas: a fonte de recursos para o custeio das despesas, o detalhamento da tabela dos 35 

investimentos, a relação com ABRATECOM e se a mesma é detentora exclusiva dos serviços, 36 

trazer os pareceres técnicos da APS, Saúde Mental, Atenção Secundária, Vigilância em Saúde 37 

e do Núcleo de Educação Permanente. Pauta livre para sugestões dos membros: Confecção 38 

do ofício referente à análise do 1º quadrimestre da RAG para a secretária de saúde, conforme 39 

deliberado na reunião ordinária do CMS de 27 de setembro de 2016; A conselheira Regina 40 

trouxe para nosso conhecimento que no dia 07 de outubro no CMDCA houve a reunião para 41 

reordenamento dos serviços de acolhimento para o município de Ponta Grossa; A comissão faz 42 

questão de indagar sobre os recorrentes absenteísmos não justificados dos demais membros, 43 

tanto em reuniões como nas ações, lembrando que somos 13 membros. O coordenador da 44 



 
comissão deixou marcada a próxima reunião para o dia 18 de outubro de 2016 às 17h30min. 45 

Reunião encerrada às 19h30min. 3. Informes Gerais: A conselheira Cláudia Saveli levanta 46 

questionamentos sobre um oficio colocado no relatório de atividades, referente a uma verba de 47 

capacitação aos conselheiros que não foi feita. Outro questionamento é sobre o regimento 48 

interno, a conselheira diz que procurou um advogado (presidente do COMAD) para responder 49 

algumas duvidas sobre o regimento. Referente à comissão do plano de cargos, carreiras e 50 

salários da prefeitura, que sejam 3 membros representantes do trabalhador, mas desses três, 51 

dois membros são comissionados; pedir à secretaria que os representantes sejam concursados 52 

não os funcionários comissionados. O conselheiro Leandro Soares Machado questiona sobre a 53 

acessibilidade ao conselho de saúde, já que a população está desinformada de onde está 54 

funcionando e a falta de telefone fixo no conselho. A conselheira Sueli Terezinha Mensen 55 

informa que a verba era para capacitação e compra de equipamentos para o conselho. 4. 56 

Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do Plano de Aplicação dos recursos recebidos referente 57 

ao Incentivo á Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF. O presidente Jefferson 58 

Leandro Gomes Palhão coloca em votação o Incentivo a Organização da Assistência 59 

Farmacêutica, o mesmo é aprovado por 19 (dezenove) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 60 

4.2. Apresentação do cronograma de andamento de como estão às obras nas Unidades 61 

Básicas de Saúde. Não compareceu nenhum representante para a apresentação.  4.3. 62 

Apresentação de atividades do mês de outubro da Rede Feminina De Combate Ao 63 

Câncer Regional De Ponta Grossa. A coordenadora do setor educacional faz a apresentação 64 

das atividades da rede feminina no mês de outubro (Outubro Rosa), o trabalho tem sido na 65 

informação e prevenção dos diversos tipos de câncer. As palestras têm sido feita em varias 66 

empresas e locais públicos. Sem mais assuntos a tratar o presidente Jefferson Leandro Gomes 67 

Palhão encerra a reunião às 19h: 54min.  68 


