
 
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS – Aos oito dias do mês de novembro de dois mil 1 

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

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

Presentes os conselheiros Titulares: Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, 4 

Regina Rosa Pedroso Rosa, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Leandro 5 

Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Juliana de Jesus Maciel, José Timóteo Vasconcellos 6 

Sobrinho, Ines Rosemari Safraide e Candido José Colesel. Presentes Conselheiros 7 

Suplentes: Eliane Scolimoski, Bruno Cavasotti Almeida, Jiovany do Rocio Kissilevicz e Luiz 8 

Carlos de Oliveira. O Vice Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e 9 

procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e 10 

Aprovação da 20ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 11 

3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório do 1º Quadrimestre 12 

da UPA (unidade de pronto atendimento) Santa Paula. (30 min.). 4.2. Apresentação do 13 

Projeto e Plano de Aplicação 2016/2017 do Grupo Renascer de Apoio aos 14 

Homossexuais. (20min.). 4.3. Apresentação do Plano de Trabalho do convênio da Pia 15 

União das Irmãs da Copiosa Redenção/Comunidade Terapêutica Rosa Mística. (20 16 

min.). 4.4. Deliberação sobre o período de recesso do CMS (10 min.). 1. Leitura e 17 

Aprovação da 20ª Ata da reunião Ordinária. Ata aprovada sem ressalvas. 2. Relato Geral. 18 

2.1. Relato das Comissões. A conselheira Cláudia Saveli, relatora da comissão de 19 

Programas e Projetos relata que a reunião aconteceu no dia 08 de novembro às 17h: 00min, 20 

com a pauta: Esclarecimento sobre o projeto de TCI com a participação dos proponentes. 21 

Onde se levantou aos proponentes as dúvidas em relação ao projeto como: A fonte de 22 

recursos para o custeio das despesas, o detalhamento da tabela dos investimentos; a relação 23 

com ABRATECOM e se a mesma é detentora exclusiva dos serviços; trazer os pareceres 24 

técnicos da APS, Saúde Mental, Atenção Secundária, Vigilância em Saúde e do Núcleo de 25 

Educação Permanente; alteração do cronograma das ações. Deixou-se claro que o projeto 26 

deverá contemplar as informações solicitadas e o projeto será analisado novamente pelas 27 

comissões. A reunião terminou às 17h: 50min. 3. Informes Gerais: A conselheira Ines Chuy 28 

Lopes informa que não poderá participar da Conferência que acontecerá no dia 30 de 29 

novembro. O presidente em exercício Leandro Soares Machado coloca em votação a 30 

inserção de pauta para discussão. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório do 1º 31 

Quadrimestre da UPA (unidade de pronto atendimento) Santa Paula. O senhor Juliano 32 

Bivetta Teurer começa a apresentação falando que até o mês de abril do ano corrente a UPA 33 

Santa Paula fez 14.185 atendimentos. Os atendimentos pela pediatria feitos de Janeiro a Abril 34 

desse ano foram 41% azul; 33% verde; 23% amarelo e 3% vermelho. Os atendimentos para 35 

adultos realizados de Janeiro a Abril desse ano foram 23% azul; 50% verde; 24% amarelo e 36 

3% vermelho. A conselheira Sueli Terezinha Mensen questiona se os funcionários serão 37 

somente terceirizados ou haverá algum concurso para a contratação de funcionários. O 38 

representante da UPA não sabe responder sua pergunta, pois segundo ele seria respondida 39 

com mais clareza por um membro da Secretaria Municipal de Saúde. A conselheira solicita 40 

então, que o CMS encaminhe um oficio com os questionamentos. A conselheira Juliana 41 

questiona o valor de custo da UPA. O representante responde que independente do numero 42 

de atendimentos (azul e verde) o valor é de contrato que é de R$ 1.000.050,00 (um Milão e 43 

cinquenta mil reais) para 7.000 (sete mil) atendimentos e não varia se os atendimentos 44 

aumentarem. 4.2. Apresentação do Projeto e Plano de Aplicação 2016/2017 do Grupo 45 

Renascer de Apoio aos Homossexuais. O presidente em exercício Leandro Soares 46 

Machado fala que a entidade enviou oficio n° 069 solicitando para que seja remarcada outra 47 

data para a apresentação da entidade. 4.3. Apresentação do Plano de Trabalho do 48 

convênio da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/Comunidade Terapêutica Rosa 49 

Mística. A Irmã Fabiane, diretora da Comunidade Rosa Mística começa a apresentação 50 

falando que a comunidade atende 40 pessoas, mulheres adolescentes e adultas dependentes 51 



 
químicas; dentre estas mulheres atendidas encontram-se gestantes e mães com bebês até 52 

dois anos de idade, estabelecendo vinculo nesse período de recuperação. O convênio com a 53 

Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza 15 vagas para o município de Ponta Grossa; 54 

mantém: alimentação, combustível farmácia, produtos de higiene e de limpeza, manutenção 55 

de veículos, serviços de telecomunicação e encargos de cinco funcionários (dois psicólogos, 56 

uma pedagoga, um médico e um funcionário de serviços gerais). O plano de aplicação solicita 57 

ao Município o valor mensal de R$ 25.635,75 totalizando no Projeto o valor de R$ 307.629,00 58 

durante o ano. 4.4. Deliberação sobre o período de recesso do CMS. É colocado em 59 

votação o período de recesso de 22 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017. Aprovado 60 

por unanimidade dos presentes. 4.5. Discussão sobre a verba de capacitação. A 61 

conselheira Juliana de Jesus Maciel fala que está sendo indicado que para o atendimento 62 

seja apenas microempresas, empresas médias, ou empresa de pequeno porte; porém para 63 

atendimento na área da saúde podem entrar institutos, cooperativas e ONGs, para fazer 64 

trabalhos na parte da capacitação. A conselheira Elaine Cristina Rinaldi fala que a proposta é 65 

de replicar o curso de capacitação que tiveram os conselheiros. A conselheira Juliana Maciel 66 

fala que em relação ao material solicitado seriam as caixas de som para computadores, 67 

microfone e gravador. O presidente em exercício Leandro Soares Machado coloca em 68 

votação a proposta de utilização do recurso e a mesma é aprovada por unanimidade dos 69 

presentes. Sem mais assuntos a tratar o presidente em exercício Leandro Soares Machado 70 

encerra a reunião às 19h: 45min.  71 


