
 
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS – Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 1 

dois mil e dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 2 

445 – Centro. Realizou-se a vigésima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. 3 

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

Cantóia, Liro Dionisio Sokolowski, Ines Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina Rosa 5 

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

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

Rosemari Safraide, Jefferson Leandro Gomes Palhão e Candido José Colesel. Presentes 8 

Conselheiros Suplentes: Bruno Cavasotti Almeida, Felipe Simão Pontes e Ana Caetano 9 

Pinto. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a 10 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação 11 

da 19ª. Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes 12 

Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do Descritivo da Aplicação dos Recursos do 13 

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VigiaSUS no Estado do 14 

Paraná. (20 min.). 4.2. Apresentação do cronograma de andamento de como estão às 15 

obras nas Unidades Básicas de Saúde. (30 min.). 1. Leitura e Aprovação da 19ª. Ata da 16 

reunião Ordinária. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues faz uma ressalva referente à linha 17 

41 onde estava escrito “haverá a reunião” mudar para “houve a reunião” visto que no 18 

momento da reunião ordinária a reunião citada já tinha acontecido. 2. Relato Geral. 2.1. 19 

Relato das Comissões. O conselheiro membro da comissão de Orçamentos, Programas e 20 

Projetos Everson Milleo fala que a reunião aconteceu no dia 25 de outubro com a pauta: 1- 21 

Apresentação do modelo de pesquisa de satisfação do usuário, em reformulação a resolução 22 

008/2015. 2- Apreciação do projeto TCI – SMS. 3- Pauta livre para sugestões dos membros. 23 

Modelo de pesquisa de satisfação apresentado pela Conselheira Inês, o qual será 24 

apresentado à posterior. Dia 08 de novembro serão convidadas as Assistentes Sociais 25 

Izamara da Luz e Tereza Miranda para prestarem esclarecimentos sobre o Projeto Terapia 26 

Comunitários Integrativa na próxima reunião da Comissão às 17h: 000min. A reunião foi 27 

encerrada às 17h50. O coordenador da Comissão de Assistência em Saúde Paulo Saincler 28 

Heusi fala que a reunião aconteceu no dia 17 de outubro com a pauta: 1- Apreciação do 29 

Projeto “Terapia Comunitária em Ponta Grossa: Promoção e Prevenção de Saúde na Atenção 30 

Primária”. Iniciada a reunião às 18h com os conselheiros presentes. Tendo em vista a 31 

ausência da maioria dos conselheiros, consideraram a avaliação muito restrita. Avaliado o 32 

projeto “Terapia Comunitária em Ponta Grossa” e considerada a proposta pertinente. 33 

Entretanto, indicam que sejam detalhados os investimentos de acordo com a execução do 34 

cronograma e que seja especificada a fonte dos recursos. Considerando que o prazo de 35 

execução do projeto é de três anos, um prazo longo, os presentes sugerem que seja dado 36 

conhecimento ao Conselho do andamento do projeto a cada três meses. Por fim, foi sugerida 37 

a visita de membros desta Comissão ao Centro de Referência onde são realizadas as 38 

atividades do projeto. A reunião foi encerrada às 18h45. O conselheiro membro da comissão 39 

de Investigação da CEI Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a reunião aconteceu para 40 

decidir como seria o cronograma de trabalho da comissão. 3. Informes Gerais: O conselheiro 41 

Isaias Cantóia informa que quando foi passado o Incentivo aos Conselhos Municipais de 42 

Saúde cada um fez seu plano de trabalho referente à utilização daquele incentivo. No próximo 43 

mês (novembro de 2016) a Secretaria irá fazer uma avaliação do andamento da aplicação 44 

desse incentivo conforme o plano de trabalho. Informa também sobre a Plenária de 45 

Conselhos de Saúde que vai acontecer também no próximo mês de novembro em Curitiba. 46 

Foi enviado um questionário para cada membro que vai participar dessa plenária, e a data 47 

para entrega desse questionário respondido é de 30 de outubro. A conselheira Fábia Cristine 48 

Rocha informa que no presente dia foi feita a instalação do telefone fixo do Conselho 49 

Municipal de Saúde. O conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão informa que chegou 50 

ofício no conselho para a indicação de dois representantes (titular e suplente) para 51 



 
acompanhar o contrato de serviço terceirizado dentro do Hospital Municipal. Esses nomes 52 

não serão “tirados” nesta reunião, pois a mesa diretora precisa se reunir para discutir 53 

aspectos desse edital se passou ou não passou pelo conselho. 4. Ordem do Dia. 4.1. 54 

Aprovação do Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das 55 

Ações de Vigilância em Saúde – VigiaSUS no Estado do Paraná. O presidente Jefferson 56 

Leandro fala que o descritivo passou pelas duas comissões, ambas com parecer favorável a 57 

aprovação. Coloca o Descritivo em votação e o mesmo é aprovado por 17 (dezessete) votos 58 

favoráveis e 01 (uma) abstenção. 4.2. Apresentação do cronograma de andamento de 59 

como estão às obras nas Unidades Básicas de Saúde. A senhora Alexandra Luise Lopes 60 

representando a Secretaria Municipal de Saúde faz a apresentação. Fala que atualmente 61 

estão 08 Unidades de Saúde em reforma/ampliação ou construção; a Unidade Adilson Baggio 62 

a empresa responsável é a Correia Neto, contrato nº 611, o valor final deste contrato é de R$ 63 

205.255,00; o percentual de execução dessa obra está em 64%. A Unidade César Rocha 64 

Milleo a empresa responsável é a Ponta Grossa Engenharia, contrato nº 478, o valor final 65 

deste contrato é de R$ 120.448,00; o percentual de execução dessa obra está em 70%, com 66 

a previsão de entrega desta unidade é para o começo do próximo mês. Sobre o 67 

questionamento da conselheira Cláudia Saveli a senhora Alexandra responde que as 68 

empresas responsáveis pelas obras são quase sempre as mesmas, e algumas tem mais de 69 

uma obra ao mesmo tempo, o que pode resultar no atraso de alguma delas. A Unidade 70 

Enfermeira Teodósia a empresa responsável é uma empresa de fora, contrato nº 27 o valor 71 

final deste contrato é de R$1.079.665,00; o percentual de execução dessa obra está em 35%. 72 

Essa é a única obra que é com recurso Estadual. A Unidade Félix Vianna a empresa 73 

responsável é a Ponta Grossa Engenharia, contrato nº 371, o valor final deste contrato é de 74 

R$137.000,00; o percentual de execução dessa obra está em 60%, à previsão de entrega 75 

desta unidade é para final de dezembro/começo de janeiro de 2017. A Unidade Lubomir 76 

Urban a empresa responsável é a U N Construção Civil, contrato nº 580, o valor final deste 77 

contrato é de R$ 266.876,30; o percentual de execução dessa obra está em 10%. O motivo 78 

da demora para a execução da obra é que a empresa que ganhou a licitação foi outra, no final 79 

do ano passado, e essa empresa depois de um tempo solicitou o aumento do contrato, e 80 

depois de discussões na secretaria, cancelado o contrato a pedido da empresa, então foi feita 81 

uma nova licitação. A Unidade Luiz Cajado Braga: empresa responsável é a Ponta Grossa 82 

Engenharia, contrato nº 673, o valor final deste contrato é de R$ 146.979,00; o percentual de 83 

execução dessa obra está em 75%, com a previsão de entrega desta unidade é para a 84 

próxima semana. A Unidade Otoniel dos Santos Pimentel a empresa responsável é a U N 85 

Construção Civil, contrato nº 791, o valor final deste contrato é de R$ 246.422,00; o 86 

percentual de execução dessa obra está em 90%, com a previsão de entrega desta unidade é 87 

para a próxima semana. A Unidade Santo Domingos Zampier a empresa responsável é a 88 

Arena, neste caso, a empresa vai pagar pela obra, a prefeitura vai pagar pela desapropriação 89 

do terreno. O percentual de execução dessa obra está em 55%. O conselheiro Paulo Saincler 90 

Heusi questiona como funciona de fato a questão de proporcionalidade de andamento das 91 

obras com o tempo para concluí-las. O representante da Secretaria responde que a 92 

proporcionalidade vai de acordo com o preço final do contrato da obra.  Depois de outros  93 

questionamentos o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião às 19h: 94 

38min.     95 


