
 
Ata da 24ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos nove dias do mês de dezembro de 1 

dois mil e quatorze, às dezoito horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV 2 

de Novembro, 120, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a vigésima quarta reunião ordinária do CMS de 3 

Ponta Grossa. Presente os conselheiros: Robson Xavier da Silva, Cássia Zweifel Moro Gesuato, Charles Renan 4 

Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Eliane de Freitas, Gerusa Clazer Halila 5 

Possagno, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Juliana de Jesus Maciel, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcelos, 6 

João Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Alexandra Strack Camargo, Genecilda 7 

Lourenço Gotardo, Leandro Soares Machado.  Verificado o quórum a presidente Jiovany assumiu os trabalhos 8 

e procedeu a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes.  Pauta do Dia: 1 – Leitura e 9 

aprovação da ata da 23ª reunião ordinária. 2 – Relato Geral. 2.1 – Relato das Comissões. 2.2 – Informes Gerais. 10 

3 – Ordem do dia. 3.1 – Analise e deliberação dos pedidos feitos no ofício nº 699/2014. 3.2 – Apresentação do 11 

Regimento Interno da Comissão Eleitoral. 1 – Leitura e aprovação da ata da 23ª reunião ordinária. Aprovada. 2 12 

– Relato Geral, 2.1 – Relato das comissões, 2.2 – Informes Gerais:  A presidente Jiovany informa que 13 

juntamente com os conselheiros José Timoteo Vasconcelos e Eliane de Freitas, estarão a partir da semana que 14 

vem em Brasília, participando da Conferência de Saúde do Trabalhador, representando nossa cidade. Em 15 

seguida a presidente solicita ao plenário, inclusão na pauta da fala da senhora Carine, representante da 16 

entidade Equoterapia dos Campos Gerais Horse Life, que veio apresentar o plano de aplicação no valor de R$ 17 

170.189,56 (Cento e setenta mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).A plenária concorda. 18 

Feita a apresentação, a presidente Jiovany diz que o cadastro da entidade está desatualizado, pois até o 19 

presente momento a mesma não apresentou ao Conselho nenhuma documentação referente ao ano de 2014 20 

e, portanto não esta apta a afirma convênio, conforme reza nosso regimento e Resolução pertinente. O 21 

convênio não é aprovado pela plenária. Orientada a entidade para que providencie a documentação 22 

necessária e apresente à Comissão para análise e posterior aprovação.3 – Ordem do dia, 3.1 – Analise e 23 

deliberação dos pedidos feitos no Oficio 699/2014: Os conselheiros Eliane de Freitas e Robson Xavier da Silva 24 

fazem a leitura do mesmo. A presidente Jiovany informa que o Conselho solicitou auditoria, junto ao 25 

Ministério Público e até o momento não temos resposta. A doutora Silvia Filipaki diz em linhas gerais que seu 26 

papel é fornecer algumas orientações aos conselheiros em relação à validade de determinados procedimentos 27 

para uma melhor atuação do Conselho. Diz que o parecer que foi apresentado numa data anterior informa que 28 

as atividades dos CAS junto a FAUEPG iniciaram em 2009 e tem um total de 21 (vinte e um) aditivos.  A última 29 

publicação foi a do aditivo nº 4 (quatro) que prorrogou o contrato com a FAUEPG até 11 de novembro. Já 30 

estamos no quinto ano seguido que contratante e contratado permanecem nas mesmas condições, 31 

dispensando licitação. A Drª Silvia esclarece que esse é seu analise da documentação existente. ADrªPatrícia 32 

diz que esta situação esta se estendendo desde 2007. Em outubro de 2013 tem uma ata onde diz que a 33 

Comissão levantou que até maio de 2014 os CAS ficaram sem contrato e que o Conselho avalizou estes 34 

pagamentos. Esta é a preocupação porque ninguém quer fazer a coisa errada, nem o Gestor, nem o CMS. A 35 

gestão atual não queria que isso acontecesse, mas esta forma acelerada já vem da gestão anterior. Não foi 36 

votado,a favor ou contra o projeto.Estabeleceu-se um parâmetro ate dia 31/12/2014. Agora estamos tentando 37 

evitar para que não aconteça equívocos. Se houve omissão os dois lados participaram e a população não pode 38 

pagar por isso. A Secretária de Saúde Ângela Pompeu diz que a proposta que a secretaria apresentou em 39 

outubro, foi a mais palpável possível. Tinha um cronograma para que acontecesse um serviço efetivo. Temos 40 

concurso público já homologado. Os pedidos já estão realizados em relação a servidores. O que foi proposto é 41 

fácil de fazer. Fala ainda que não desmerece os serviços prestados pelos CAS que são de extrema importância. 42 

Finaliza dizendo que esta é a hora de fazer acontecer. O conselheiro Luiz Antônio Delgobo diz que a partir de 43 

01/01/2015 não tem mais contrato, pois vence o prazo que o Conselho deu de 90 dias. Propõe que se 44 

prorrogue ate 26/01/2015, para que os CAS não fiquem sem contrato. Assim o CMS já terá voltado do recesso 45 



 
e poderemos deliberar determinados serviços.Com relação da apresentação de mudanças de equipe de saúde, 46 

solicitamos primeiramente, realização de auditoria interna, para depois ser tomada uma posição.O Conselho 47 

aprovou o contrato até 31/12, mas mesmo assim vamos ter que assinar um novo contrato para 64 (sessenta e 48 

quatro) dias. O conselheiro Luiz diz que o melhor para todas as partes seria a aprovação do cronograma 49 

apresentado em Outubro pela Secretaria Municipal de Saúde,independente do que aconteça, se fecha ou não 50 

as Unidades.Não temos outra saída a não ser colocar em pratica este cronograma para o ano que vem. A 51 

presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz diz que será convocada reunião extraordinária para resolver a situação 52 

dos CAS. 3.2 – Apresentação do Regimento Interno da Comissão Eleitoral: A conselheira Elaine Cristina 53 

Antunes Rinaldi faz a leitura do Regimento elaborado pela Comissão. Colocado em regime de votação o 54 

mesmo é aprovado por 14 votos. Sem mais o que tratar, a reunião é encerrada as 21h20m. 55 


