
 
 Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezenove dias do 1 

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

de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a terceira 3 

reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Luiz Antonio 4 

Delgobo, Diego Osmar Rodrigues, Cássia Zweifel Moro Gesuato, Alexandra Luise Lopes, Charles 5 

Renan Pinto Aurélio, Carlos Eduardo Coradassi, Cesar Jose Campagnoli, Regina Aparecida 6 

Rodrigues, Eliane de Freitas, Juliano Del Gobo, Francisco Nestor Marochi, Richard Wagner Zuge, 7 

Sergio Ferreira Doszanet, Juliana de Jesus Maciel, Giselle Aparecida Bombieri, Paulo Saincler 8 

Heusi, José Timoteo Vasconcellos, João Carlos dos Santos Camargo, José Nilson Ribeiro, Inez 9 

Rosemari Safraide, Célio Leandro Rodrigues, Dirceia Valentin Santos, Recson Eder Marques 10 

Pelentil. Verificada a presença de quorum, o Presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e 11 

procedeu a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. 12 

Pauta do dia 1. Leitura da Ata e Aprovação: 2ª Ata (ordinária). 2. Leitura dos Ofícios: Recebidos e 13 

Enviados. 3. Palavra dos conselheiros que representa o conselho: SAMU – Luiz Antonio Delgobo, 14 

POA Hospitais – Sérgio Ferreira Doszanet, Conselho Local – Sérgio Ferreira Doszanet 4. Ordem do 15 

Dia: 4.1. Apresentação do 3° quadrimestre da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 16 

Saúde referente ao exercício de 2012. 4.2. Apreciação da resolução das comissões. 4.3. Formação 17 

de Comissão para revisão do Regimento Interno. 5. Informe aos Conselheiros. O Presidente Sergio 18 

Ferreira Doszanet explica que agora na pauta será também destinado um tempo aos conselheiros 19 

que participaram de reuniões fora do conselho para que esses comentem com os demais 20 

conselheiros sobre a reunião que participaram. 1. Leitura da Ata e Aprovação: A conselheira 21 

Giselle Bombieri pede que seja acrescentado seu nome na Comissão de Acompanhamento e Gestão 22 

da Atenção Básica, pois a mesma esta na comissão, porém não consta na ata. A 2ª Ata é aprovada 23 

com a ressalva da conselheira Giselle Bombieri. 2. Leitura dos Ofícios: O Presidente Sergio 24 

Ferreira Doszanet explica que nas próximas reuniões não será mais feita a leitura de Ofícios, pois 25 

será encaminhado por email o relatório das atividades do Conselho Municipal de Saúde, contendo 26 

os Ofícios Recebidos e Enviados pelo mesmo. Os Ofícios são lidos pelo 1° e 2° Secretários. 3. 27 

Palavra dos conselheiros que representa o conselho: O conselheiro Luiz Antonio Delgobo 28 

comenta sobre a reunião do SAMU, explicando que foi tratado da renovação do cadastro dos 29 

Hospitais e Pronto Socorro, e que será analisado novamente qual o suporte que a cidade tem em 30 

caso de um acidente que envolva muitas vitimas. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet convida 31 

pelo menos dois conselheiros a participarem junto com ele na reunião do POA, e declara que nesse 32 

ano tiveram Hospitais, como o Hospital Municipal Amadeu Puppi Hospital da Criança Hospital 33 

Bom Jesus Hospital Vicentino e Santa Casa, que perderam verba por não cumprirem as metas. O 34 

Presidente Sergio Ferreira Doszanet fala também sobre a reunião dos Conselhos Locais, declara que 35 

constatou grande falta de materiais em geral e fala ainda que os coordenadores de Conselhos Locais 36 

estão fazendo acordo com vereadores e isto está desvirtuando o que deve ser o trabalho dos 37 

Conselhos Locais. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet declara que solicitou a Ata da reunião fala 38 

ainda que esta situação deve ser analisada com atenção pela Comissão dos Conselhos Locais. 4. 39 

Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do 3° quadrimestre da Prestação de Contas da Secretaria 40 

Municipal de Saúde referente ao exercício de 2012. A Senhora Elaine Cristiane L. Machado da 41 

Secretaria Municipal de Saúde faz a apresentação do relatório do 3° quadrimestre de 2012, inicia 42 



 
sua apresentação explicando o anexo financeiro, que contem todas as fontes de recursos, explica 43 

que na questão da Assistência Farmacêutica o saldo existe, porém a reforma nas Unidades não foi 44 

realizada porque a planta das mesmas não foi liberada e, portanto a reforma não foi autorizada. A 45 

conselheira Giselle Bombieri pergunta sobre a questão do saldo da Assistência Farmacêutica, se já 46 

está destinada esta verba para alguma Unidade de Saúde específica fazer reforma. A Senhora Elaine 47 

Cristiane L. Machado responde que deve ser solicitada essa lista das Unidades de Saúde que estão 48 

destinadas a reforma junto a Gerência de Projetos. A Senhora Elaine Cristiane L. Machado explica 49 

também sobre a aquisição e distribuição de medicamentos e materiais/insumos; investimentos e 50 

inversões financeiras; repasses financeiros para o consórcio intermunicipal de saúde e convênios; e 51 

por fim apresenta o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. A conselheira Giselle 52 

Bombieri pergunta se já pode ser feito o pedido para planta das Unidades de Saúde, e solicita que 53 

seja encaminhado também ao Conselho para que a Comissão possa acompanhar o andamento 54 

dessas reformas, e pergunta também se o Conselho pode ter acesso a esse Relatório Resumido da 55 

Execução Orçamentária. A Senhora Elaine Cristiane L. Machado fala que o único acesso e através 56 

da senha do sistema e que se algum conselheiro tiver interesse o mesmo poderá ir até a Secretaria 57 

Municipal de Saúde. A conselheira Giselle Bombieri pergunta se não há como disponibilizar uma 58 

senha para o Conselho. A Senhora Elaine Cristiane L. Machado fala que o sistema só pode ser 59 

aberto na Prefeitura, mas que ela pode encaminhar uma cópia da documentação ao Conselho. O 60 

Doutor Edson Alves Ex Secretário de Saúde fala que foi muito gratificante atuar no ano de 2012 61 

nessa área da Saúde, apesar de algumas dificuldades foi uma gestão tranquila, agradece também aos 62 

conselheiros que participam deste Conselho buscando uma melhora na saúde pública deste 63 

Município. O Doutor Edson Alves Ex Secretário de Saúde faz a leitura da sua carta para o 64 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sergio Ferreira Doszanet. 4.2. Apreciação da 65 

resolução das comissões. A conselheira Eliane de Freitas sugere algumas modificações na 66 

resolução com relação à concordância. É retirado o inciso XV do Art. 3 da Resolução. A 67 

conselheira Giselle Bombieri fala que as comissões devem tomar as decisões desde que estejam 68 

embasadas em dados. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet explica que o que é discutido nas 69 

comissões vem como uma recomendação para Plenária. A conselheira Giselle Bombieri fala que 70 

esta recomendação deveria ter algum embasamento em dados. O conselheiro Jefferson Leandro 71 

Palhão Gomes enviou a sugestão por email para que seja colocada uma data limite para cada 72 

comissão apresentar seu plano estratégico a Plenária. É discutida a substituição da utilização do 73 

crachá nas visitas dos conselheiros e membros de comissões por ofício que será entregue no 74 

momento da visita. O conselheiro Francisco Nestor Marochi fala que não a necessidade de enviar 75 

ofício, pois isto ira burocratizar ainda mais o trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Fica 76 

decidido pela Plenária não será necessária a utilização de crachá nem a entrega de oficio, o 77 

conselheiro deverá somente se identificar como tal. O Secretario de Saúde Erildo Vicente Muller 78 

fala que assumiu a Secretaria de Saúde e que desde então sua agenda tem sido muito tumultuada 79 

devido à fila enorme para atendimentos no Pronto Socorro, falta de leitos na UTI para transferência, 80 

e todas essas situações emergenciais que tiveram que ser levadas em conta. O Secretario de Saúde 81 

Erildo Vicente Muller explica que estava vindo para reunião do Conselho de saúde as 18h00min e o 82 

Prefeito telefonou solicitando que ele (Erildo) voltasse para Secretaria Municipal de Saúde porque 83 

estavam definindo a abertura dos leitos da UTI para o Hospital Municipal, e isto tem de ser feito em 84 



 
menos de trinta dias, portanto justifica que por isso teve de voltar para Secretaria de Saúde e fala 85 

também que entende que o controle social é vital para o movimento do SUS, assim como a 86 

participação popular, e para apoiar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não é bom, declara que 87 

existem vários pontos de vista e cada um tem o direito de defender o seu, vencendo a maioria, e 88 

explica que desta forma que será trabalhado com o Conselho Municipal de Saúde. O Secretário de 89 

Saúde Erildo Vicente Muller fala ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas a 90 

todos, pois segundo o mesmo o Conselho Municipal de Saúde deve ser aliado da Secretaria 91 

Municipal de Saúde na política de saúde para situações como falta de médicos. O Secretário de 92 

Saúde Erildo Vicente Muller fala que hoje existe uma falta de gerência total, declara que está 93 

nomeando pessoas de confiança para começar a gerir e fazendo um levantamento dos custos, diz só 94 

no Pronto Socorro serem gastos dois milhões e quinhentos mil reais por mês (R$ 2500000,00) 95 

explica que a intenção é reestruturar todas as Unidades de Saúde, contratar médicos, aumentar a 96 

estratégia da saúde da família, declara que setenta por cento (70%) dos atendimentos no Pronto 97 

Socorro não são de urgência. O Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller diz que assim que tiver 98 

todo este levantamento em mãos trará na próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde. O 99 

Secretário diz achar importante vir nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde para que possa 100 

acompanhar as atividades do Conselho. A conselheira Giselle Bombieri comenta que uma questão 101 

que a preocupa muito é a questão do contrato dos CAS e pergunta ao Secretário se seria possível o 102 

mesmo se reunir com a comissão para discutir sobre este assunto. O Secretário de Saúde Erildo 103 

Vicente Muller comenta, com relação ao CAS, que já está com a minuta do contrato e que pediu um 104 

levantamento de custos e segundo esse levantamento prévio o CAS apresentou um custo mais 105 

baixo, e comenta que se hoje for fechado o CAS sem que todas as Unidades de Saúde estejam 106 

funcionando isso vai causar um caos na saúde, diz que o caminho é aumentar a estratégia saúde da 107 

família e que o dinheiro para isso já está em conta corrente. O conselheiro Paulo Saincler Heusi 108 

declara o CAS deve fechar. O conselheiro Paulo Saincler Heusi pergunta ao Secretário se ele 109 

(Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller) terá autonomia para tomar as decisões ou irá depender 110 

do Prefeito. O Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller responde que não está filiado a nenhum 111 

partido, tendo desse modo maior liberdade de ação, declara que em dezembro quando foi convidado 112 

a participar da Secretaria Municipal de Saúde ele recusou, pois segundo o mesmo não teria 113 

possibilidade de montar uma equipe da maneira que queria e não conhecia o Prefeito, e para 114 

administrar uma situação diz ser necessário haver uma relação de confiança entre os membros. O 115 

Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller explica que a uns quinze ou vinte dias começou trabalhar 116 

com a Comissão de Saúde, e depois da apresentação dessa comissão o Prefeito ligou para ele 117 

(Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller) chamando para conversar e fez o convite para que 118 

assumisse a Secretaria Municipal de Saúde, declara que as condições que ele (Erildo Vicente 119 

Muller) exigiu foram carta branca, governabilidade para trabalhar, e nomeação da equipe que 120 

estaria ao seu lado, mas comenta também que existe situações que não pode ser intransigente ao 121 

ponto de nada aceitar. A conselheira Giselle Bombieri pergunta se já existe um plano para 122 

reestruturação das Unidades Básicas e para valorização do agente comunitário. O Secretário de 123 

Saúde Erildo Vicente Muller responde que acha fundamental o agente comunitário, pois os mesmos 124 

fazem a ligação entre a comunidade e a equipe de saúde e declara também que eles irão trabalhar 125 

fortemente com metas, e a partir do momento que a equipe atingir essas metas ela receberá uma 126 



 
bonificação. O Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller declara também que já pediu um 127 

levantamento de quantas vagas teriam que abrir para profissionais da área de saúde e com isso em 128 

mãos devem abrir concurso público, e comenta com relação ao novo CAPS que nele serão 129 

colocadas três equipes de saúde da família e será fechada a Unidade de Saúde do Santa Mônica 130 

porque está chovendo dentro e está tudo enferrujado e essas três equipes farão o atendimento dessa 131 

população , e fala também que será instalado uma academia da saúde com profissionais de educação 132 

física e nutricionistas. O conselheiro Juliano Del Gobo pergunta como será a questão da Saúde 133 

Mental. O Secretário de Saúde Erildo Vicente Muller fala que é necessário um trabalho integrado 134 

dos CAPS com a atenção básica. A conselheira Giselle Bombieri fala que, em visita dos 135 

conselheiros as Unidades de Saúde, para ela (Giselle Bombieri) ficou claro que o que precisa não 136 

são mais profissionais mais sim capacitação para os funcionários já existentes, e fala que deve ser 137 

pensada uma estratégica de prevenção junto com as agentes comunitárias de saúde.  4.3. Formação 138 

de Comissão para revisão do Regimento Interno.  O Presidente Sergio Ferreira Doszanet declara 139 

que os conselheiros têm até sexta Feira dia 22 de fevereiro para enviar seu nome por email caso 140 

desejarem participar da comissão para revisão do Regimento Interno devendo haver na comissão no 141 

mínimo três conselheiros. 5. Informe aos Conselheiros. Os conselheiros Giselle Aparecida 142 

Bombieri, Eliane de Freitas, Carlos Eduardo Coradassi, Juliana de Jesus Maciel, Juliano Del Gobo, 143 

Sergio Ferreira Doszanet, Luiz Antonio Delgobo e Jiovany do Rocio Kissilevicz são convocados 144 

para reunião, sexta feira as 17h00min, da comissão da Plenária. A reunião é encerrada às 20h20min. 145 


