
 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS – Aos vinte e oito dias do mês de 1 

março de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à 2 

Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a quarta reunião ordinária do 3 

Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar 4 

Rodrigues, Fernanda Gomes da Silva, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Inês Chuy 5 

Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Maria Alina Lurdes Oliveira, Paulo Saincler 6 

Heusi, Jiovany do Rocio Kissilevicz, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Jefferson 7 

Leandro Gomes Palhão, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Mensen, Leandro 8 

dos Santos Dias. Presentes Conselheiros Suplentes: Carlos Eduardo Coradassi, 9 

Lucélia Ana Kowalechyn, Luiz Carlos de Oliveira, Gilberto Dias. O Presidente José 10 

Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da 11 

reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação 12 

da 3ª Ata da reunião Ordinária.  2. Relatos Gerais. 3. Informes Gerais: 4. 13 

Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório Anual de Gestão. 4.2. 14 

Apresentação da Programação Anual de Saúde 2017. 1. Leitura e Aprovação 15 

da 3ª Ata da reunião Ordinária. Colocada em votação a 3ª Ata da Reunião 16 

Ordinária o Conselheiro Diego Osmar Rodrigues, solicita em relação às linhas 164, 17 

169 e170 onde cita não aprovada e que tivemos 06 (seis) aprovações e 08 (oito) 18 

abstenções, pede que suprima a palavra não foi aprovada visto que abster-se não é 19 

ir contra a aprovação do SISPACTO, que apenas se recusou a votar. Na linha 195 20 

faltou constar que o relatório da Farmácia Popular do Brasil foi encaminhado para a 21 

Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos para avaliação. A Conselheira 22 

Sueli Terezinha Mensen solicitou que a Secretaria Municipal de Saúde envie cópia 23 

da pactuação do Convênio da Farmácia Popular do Brasil para ser analisado na 24 

reunião da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos. O Presidente José 25 

Timóteo retornou ao assunto da aprovação do SISPACTO, em só tirar a parte do 26 

não aprovada, A vice presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz, disse que essa 27 

matéria já foi discutida em reunião anterior, no que o senhor José Timóteo 28 

concordou, dizendo que não haverá retorno da aprovação ou não em nova reunião. 29 

2. Relatos Gerais. Tanto o Conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão, como o 30 

Conselheiro Leandro dos Santos Dias, concordam que devemos seguir o que 31 

consta no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde onde se diz que para 32 

se obter a aprovação devemos ter 50% mais um de votos a favor. Sendo assim, o 33 

Conselheiro Diego Osmar solicita vistas à Ata da 3ª Reunião na próxima reunião do 34 

pleno na questão da aprovação do SISPACTO.  3. Informes Gerais: A Conselheira 35 

Sueli Terezinha Mensen, coordenadora da Comissão de Orçamentos, Programas e 36 

Projetos, informa que a próxima reunião será dia 04/04/2017 às 18h00min, e terá 37 

como pauta a Farmácia Popular do Brasil e a análise do SISPACTO. O Presidente 38 

senhor José Timóteo apresentou a funcionária Angela, que estava secretariando a 39 

reunião, informando que a mesma permanecerá no Conselho até que a funcionária 40 

Ivone retorne de suas férias. O Conselheiro Diego Osmar, diz que a funcionária 41 

Angela veio para completar o quadro administrativo do Conselho que está defasado 42 

com a saída da funcionária Sueli, colocando para o pleno a apreciação da referida 43 



 
funcionária. O Conselheiro Jefferson Palhão disse que o assunto não está em pauta 44 

para a reunião em questão, então não deverá ser discutido. Os Conselheiros 45 

Leandro Dias e Jefferson Palhão convidaram os presentes para participartem: 46 

Palestra dia 07/04 às 19h00min no Grande auditório da UEPG sobre o tema 47 

"Porque Legalizar a Maconha", promovido pelo Centro Acadêmico de Jornalismo, 48 

OAB, Instituto URB; dia 08/04 “Marcha para a Maconha”: uso medicinal; dia 29/03 49 

“Debate sobre a Política Nacional de Saúde” - LGBT ÀS 19:00 hs no Campus da 50 

UEPG. Em relação às reuniões do POA, ficou definido que o Conselheiro Jefferson 51 

Palhão participará das reuniões em substituição à Conselheira Inês Chuy Lopes, foi 52 

repassado a ele o calendário das reuniões. A vice presidente Jiovany do Rocio 53 

Kissilevicz falou sobre a documentação enviada pela 3ª Regional de Saúde sobre 54 

“1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher” dia 19/04/2017 em Curitiba. Foram 55 

concedidas 08 (oito) vagas para o Conselho Municipal de Saúde, a srª Jiovany 56 

então pediu para o pleno que quatro vagas fossem disponibilizadas para o 57 

Conselho Municipal da Mulher. Colocado em votação, decidiu-se que 06 (seis) 58 

vagas ficam para o Conselho Municipal de Saúde e 02 (duas) para o Conselho 59 

Municipal da Mulher. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório Anual de 60 

Gestão 2016. Foi apresentado o senhor Robson Xavier da Silva, Secretário Adjunto 61 

de Gestão em Saúde para fazer a explanação. Iniciou propondo uma alteração na 62 

ordem de apresentação, tendo em vista que a Programação Anual de Saúde 2017, 63 

está dentro do último ano do Plano Anual de Saúde 2013/2016, as ações que 64 

seriam apresentadas como sendo as ações propostas pra 2017 já estão na 65 

prestação de contas nas ações executadas em 2016, pois não há alterações. Se o 66 

pleno entender que sim, em relação à apresentação, pois na programação anual de 67 

saúde 2017 teria que se apresentar o RAG 2016 e para 2017 são as mesmas ações 68 

que deverão ser executadas. Deu início falando que o orçamento para 2016 foi 69 

estimado em R$ 158.439.333,54 (Cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e 70 

trinta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). 71 

Iniciou sua apresentação do relatório de indicadores com as seguintes metas: 72 

1. Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica: 73 

programado = 67%; realizado = 93,02%. 3. Aumentar o percentual de cobertura de 74 

acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família: 75 

programado 87%; realizado 87,53%. 6. Expandir o nº de Equipes de Saúde da 76 

Família: programado = 07 equipes/ano; realizado = temos um total de 80 equipes 77 

implantadas no município. A meta do quadriênio já foi alcançada. 8. Realizar 78 

reforma de Unidade de Saúde: programado = 03 unidades/ano; realizado = 05 79 

unidades foram entregues e 03 permanecem em reforma. 12. Realizar curso 80 

introdutório da Estratégia Saúde da Família: programado = 01/ano; realizado = 81 

realizado curso introdutório para 120 Agentes Comunitários de Saúde. 13. Realizar 82 

capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de 83 

Humanização do Ministério da Saúde: programado = 01 capacitação/ano; realizado 84 

= realizadas 12 capacitações para profissionais de todas as áreas. 14. Realizar 85 

capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos: programado = 02 86 



 
capacitações/ano; meta cumprida. 43. Ampliar a razão de exames citopatológicos 87 

do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma 88 

faixa etária: programado = 0,41; realizado = 0,462 (12.883 exames). 44. Aumentar a 89 

razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos: 90 

programado = 0,18; realizado = 0,32 (4.324 exames). 45. Qualificar profissionais 91 

que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e 92 

implantação de Protocolo de Ginecologia do Município: programado = 01 ano; meta 93 

não realizada. 50. Redução da mortalidade materna em números absolutos: 94 

programado = 01/ano; meta = 01 caso. 51. Reduzir a taxa de mortalidade infantil: 95 

programado = 11; meta = 10,70/1.000NV (57 de 5.326). 52. Proporção de óbitos 96 

infantil e fetal investigados: programado = 70%; realizado = 98,08% (nº total de 97 

óbitos). 60. Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar: 98 

programado = implantar; realizado = implantado (186 vasectomias realizadas). 62. 99 

Implantar a atenção às mulheres no climatério: programado = implantar; meta não 100 

realizada. 72. Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica: programado 101 

= avaliar; realizado = avaliação em andamento. 77. Cobertura vacinal contra gripe: 102 

programado = 85%; realizado = 91,07%. 98. Índice de infestação predial, pela 103 

presença do vetor Aedes aegypti: programado = manter abaixo de 1%; realizado = 104 

0,98% - meta alcançada foi mantida abaixo de 1%. 4.2. Apresentação da 105 

Programação Anual de Saúde 2017. O pleno concordou na alteração, que foi 106 

incluída na apresentação anterior. Após as explicações, devem-se o Relatório Anual 107 

de Gestão 2016 e a Programação Anual de Saúde 2017 ser colocados na 108 

Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos e na Comissão de Vigilância de 109 

Atenção à Saúde. Por fim o Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. José 110 

Timóteo deu por encerrada a reunião às 19h48min. 111 


