
 
Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos seis dias do mês de março 1 
de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na 2 

rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária do CMS de 3 
Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Charles Renan Pinto Aurélio, Tatiana Menezes Garcia 4 
Cordeiro Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de 5 
Freitas, Gerusa Clazer Halila Possagno, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Juliana de Jesus Maciel, Recson 6 
Eder Marques Pelentil, Leandro Soares Machado, Sergio Ferreira Doszanet, Sergio Luis Ferreira de 7 

Andrade, João Carlos dos Santos Camargo, José Timóteo Vasconcellos,  Célio Leandro Rodrigues, deu 8 
quórum, a Presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da reunião 9 
cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.  Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação 10 
da Ata 3ª da reunião Ordinária. 1.1.  Leitura dos Ofícios. 1.2 Ofícios Recebidos 1.3 Ofícios Enviados 2. 11 
Relato Geral: 2.1. Neumari Perpetua da Cunha (Controle Social. 2.2 Informes Gerais: Defesa Civil e 12 

Evento da Mulher. 3. Ordem do dia: 3.1. Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 13 
2013 da Secretaria Municipal de Saúde. 3.2 Parecer referente ao pedido de Vista do Conselheiro Carlos 14 

Eduardo Coradassi. 1. Leitura e Aprovação da Ata 3ª da reunião Ordinária. Aprovada com ressalvas 15 

do conselheiro Sergio Ferreira Doszanet, solicitando a fala na integra da apresentação da Lei 141. 16 
11. Leitura dos Ofícios. 1.2 Ofícios Recebidos. Of. Circular nº 20/VEOMI através do presente, 17 
solicitamos a indicação de representante desta instituição para compor a Equipe do Comitê Regional de 18 

Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil da área de abrangência da 3ª Regional de Saúde. Os Comitês 19 
são compostos por equipes multiprofissionais e interinstitucionais, de caráter educativo e sigiloso, e se 20 

traduz em ferramenta fundamental para avaliação/vigilância dos óbitos, para indicação das medidas de 21 
prevenção e para planejamento de ações e serviços de saúde. Traduz-se, portanto num instrumento para 22 
diminuição dos óbitos maternos infantis. As reuniões são mensais, com calendário pré estabelecido  e em 23 

horário de consenso com o grupo (normalmente com 3 horas de duração). A luta pela diminuição da 24 

mortalidade materna infantil é árdua e constante, e é tarefa de todos, portanto, a contribuição de 25 
profissionais desta instituição será muito importante para uma analise mais abrangente. O único é que o 26 
participante tenha real interesse em inserir-se no contexto e aprofundar seu conhecimento na realidade 27 

local, quanto a este assunto. Convocamos o seu comparecimento a nossa primeira reunião dia 03/03/2014 28 
ás 9:00, no auditório desta 3ª Regional de Saúde, para que juntos elaboremos nossa agenda de trabalho. 29 

SMS/103/2014 Encaminhamos em anexo Relatório referente a Prestação de Contas 30 

Orçamentária/Financeira da SMS, 3ª Quadrimestre e Acumulado de 2013.Of. nº 01/2014 - Sindicato dos 31 
Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de PG. O Sindicato dos 32 

Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de PG e região, CNPJ 33 
01.055.661/0001-87, situado a Rua Rui Barbosa nº 131, centro, PG./PR, neste ato representado por Sr 34 
João dos Santos Camargo, vem por meio deste justificar a ausência de seu conselheiro que no dia 18/2/14 35 
estará em viagem. Of. nº 206/2014 IC nº 0113.12.000156-6 - Ministério Publico Encaminhar a vossa 36 
senhoria Copia da recomendação Administrativa nº 06/2014 (enviada ao Excelentíssimo Senhor Marcelo 37 

Rangel Cruz de Oliveira, Prefeito Municipal de PG.) para conhecimento. Of. nº 196/2014 IC nº 38 
0113.13.000027-7 – Ministério Público Considerando as informações pela SMS (documento anexo) 39 

valho-me do presente para reiterando o ofício nº 1942/2013, solicitar a vossa Senhoria no prazo de 10 40 
DIAS, informações sobre existência de demandas e reclamações da população  do bairro Jardim Planalto 41 
acerca do atendimento à saúde.Of. nº 10/2014 Solicitar pauta para reunião ordinária do dia 18 de março 42 
de 2014, para apresentação e aprovação do Relatório Anual de Gestão 2013 pela SMS. Solicito também 43 
que nos seja encaminhada a lista de comissões temáticas existentes e seus participantes, para que 44 

possamos marcar reunião de avaliação, pode ser encaminhada via email (sms@pg.pr.gov.br). Resposta 45 
dos ofícios nº 1880/2013IC nº 0113.11.000296-2, oficio nº 221/2014 IC nº 0113.11000296-2, para o 46 
Ministério Público. Encaminhar a Vossa Senhoria, cópia de documentação da SMS de Saúde, para que se 47 
manifeste acerca da criação de grupo técnico de trabalho para análise do Plano de Cargos, Carreiras e 48 
Salários, assim como a atual situação quanto ao cumprimento da deliberação da 8ª Conferência Municipal 49 
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de Saúde no que concerne à implantação de protocolos da NOB de Recursos Humana SUS, no prazo de 50 
15 (quinze) dias. Pedido de vista do Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi.  Vimos por meio deste, 51 

encaminhar o parecer referente ao pedido de vistas realizado por este conselheiro na reunião do dia 52 
18/2/2014. O presente parecer encontra-se junto ao envelope anexo, o qual deverá ser aberto 53 
somente para a apreciação durante a reunião ordinária do dia 6/3/2014. Of. nº 078/2014 – UAMPG 54 
Venho através de este solicitar uma cadeira no conselho municipal de saúde novamente, nos baseando na 55 
ata lavrada no dia 23 de julho de 2011 onde consta no parágrafo 196 a 199 que ficaríamos na suplência de 56 

uma cadeira no CMS, onde fomos informamos que já houve desistência porem não fomos informados 57 
para compor a vaga, onde já participamos dês de da fundação deste conselho e por "n" motivos viemos 58 
ficar fora deste conselho, nossa entidade hoje participa de todos os conselhos representativos de PG. 59 
representando 168 associações filiadas com sede fixa no edifício princesa sala 21 e 22 exatamente a 25 60 
anos formando assim uma representação legitima de toda cidade, e gostaríamos  de assim vir fortalecer 61 

este conselho nos colocando junto com nossos associados a disposição para fazer parte de um conselho 62 
importante para cidade de PG. como e o Conselho Municipal de Saúde onde com certeza poderemos 63 

muito contribuir  para o desenvolvimento de projetos que venha ao encontro da qualidade de vida de toda 64 
população.Of. nº 239/2014 PA nº 0113.14.00214-9 Valho-me do presente para encaminhar a Vossa 65 
Senhoria cópia da Recomendação Administrativa nº 05/2014 (enviada ao Secretário Municipal de Saúde) 66 
para conhecimento.Of. nº 07/2014 Informamos que as servidoras CASSIA GESUATO e ADRIANA 67 

CRIVOI representarão a 3ª Regional de Saúde junto ao CMS. Justificativa de falta de Sergio Doszanet na 68 
reunião do dia 28/2/2014 da Comissão de Acompanhamento e Gestão da Atenção Básica. Documento 69 

recebido do gabinete do Vice – Prefeito Conforme solicitado pelo CMS, a Unidade móvel da Saúde atua 70 
nos seguintes bairros com o Projeto de Prevenção e Promoção em Saúde deste gabinete: Cambiju, Jardim 71 
Planalto e Ildemira, Gralh Azul, Pinheirinho, Roma e Atenas, DER, San Martim, Dom Bosco, Amália I e 72 

II, Vila Velha, Conchas, Trindade e Uvaia e demais demandas ligadas à Saúde e eventos já descritos no 73 

projeto. Os atendimentos ocorrem todas as segundas, quintas-feiras e sábados, com inicio as 7h30min, 74 
sem horário fixo para seu término dependendo da demanda de cada local. Sendo que seu itinerário 75 
respeita a ordem dos bairros acima descrita, retornando em 45 dias em média em cada bairro. O nº de 76 

atendimentos varia de acordo com a demanda de cada local, em média prestado 40 atendimentos. Caso 77 
este Conselho de Saúde necessite de informações mais precisas quanto ao nº de atendimentos, sugerimos 78 

requerer junto ao setor de Controle e Avaliação da SMS, órgão responsável dentro da SMS por todas as 79 

informações quantitativas junto ao Ministério da Saúde, Vale ressaltar o itinerário atende também 80 
solicitações dos pareceres dessa Prefeitura e outras secretarias em eventos com data e horário definido 81 

pelos mesmos, estando presente toda a equipe da SMS e/ou do Projeto de Prevenção e Promoção em 82 
Saúde; nos demais dias a unidade móvel fica sob a responsabilidade da SMS. Reiteramos que já foi 83 
encaminhado a esse Conselho cópia do projeto e documentação dos profissionais envolvidos no Projeto 84 
responsabilidade deste gabinete. Convite – UEPG  O diretor geral e o diretor acadêmico têm a honra de 85 
convidar Vossa Senhoria para a cerimônia da abertura oficial do ano letivo dos programas de Residência 86 

Médica e Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - Wallace 87 
Tadeu de Mello e Silva. DIA 10 DE MARÇO AS 09h00min no Auditório do Hospital Universitário 88 

Regional dos Campos Gerais. Alameda Nabuco de Araujo, 601 - Ponta Grossa/Pr. 1.3 Ofícios Enviados. 89 
Of. nº 022/2014 Através do presente o Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem mui 90 
respeitosamente solicitar junto a Vossa Senhoria informações acerca do repasse do Fundo Municipal de 91 
Saúde, pela SESA – Secretaria de Estado da Saúde uma vez que foi divulgado junto à imprensa pela 92 
assessoria da SESA (Fonte Jornal da Manhã – PG de 11 de fevereiro de 2014) que todos os repasses ao 93 

Fundo Municipal de Saúde foram realizados. O Conselho como órgão representante do Controle Social 94 
solicita mais esclarecimentos sobre essa questão. Certa de contarmos com vossa colaboração reiteramos 95 
votos de estima e consideração. Notificação de desligamento do CMS da entidade SINDISIAB (Enviando 96 
via e-mail para) Boa Tarde!  Sr. Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva Comunicamos o 97 
SINDISEAB, que está entidade perdeu  a cadeira no Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, por 98 



 
falta nas reuniões da Plenária, pois o representante não comparece nas reuniões aproximadamente há um 99 
ano, com embasamento no Regimento Interno do CMS. Art. 13  inciso X  - O conselheiro titular que 100 

faltar por três reuniões consecutivas sem justificativas, o seu suplente ascenderá automaticamente a 101 
titularidade, com comunicação a entidade. Of. nº 023/2014. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta 102 
Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria informações sobre as especialidades. Qual a 103 
demanda por especialistas. Qual é o tempo de marcação de consultas para os especialistas. Quais as 104 
especialidades próprias do Município. Quantos médicos são da Secretária Municipal de Saúde. Quantos 105 

médicos especialistas são contratados por convênio. Quantos médicos especialistas são contratados pelo 106 
consórcio. Quantas consultas são realizadas por cada especialista por dia. Qual a Carga horária de cada 107 
médico especialista. Como é mensurado a resolutividade no Centro Municipal de Especialidade (CME). 108 
Quais as Unidades de Saúde e PSF que mais solicita especialista, e qual a demanda diária. Quantas 109 
consultas são disponibilizadas por especialista. Qual é o mínimo e máximo na marcação de retorno.Of. nº 110 

024/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa 111 
Senhoria um carro todas as terças feiras e quintas feiras, das 08h00min ás 18h00min com intervalo para o 112 

almoço. Obs.: o carro ficara a disposição do Conselho, conforme acordado com o Secretario Municipal de 113 
Saúde e a Mesa Diretora do Conselho. Of. nº 025/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 114 
vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a homologação e a publicação no Diário Oficial do 115 
Município a resolução nº 004/2014. Of. nº 026/2014. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 116 

vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria. 03 armários grandes com duas portas - novos.  01 mesa 117 
para escritório, 01 aparelho de telefone sem fio, 02 mouse, 02 pen-drive 3gb, 02 cadeiras. Of. nº 118 

027/2014. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa 119 
Senhoria que os documentos de apresentação (Relatório de Gestão, Plano Municipal de Saúde e outros), 120 
deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias úteis antes da reunião para analise em tempo hábil pelos 121 

conselheiros. Se não for encaminhado no prazo supracitado à solicitação da pauta ficará para a reunião 122 

seguinte. Of. nº 028/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, informar 123 
a Vossa Excelência em resposta aos ofícios nº 1880/2013IC nº 0113.11.000296-2, oficio nº 221/2014 IC 124 
nº 0113.11000296-2. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou e-mail ao Conselho para solicitar os 125 

nomes dos representantes do Conselho para fazer parte do grupo técnico formado pela Secretaria. Até este 126 
momento os representantes do Conselho não foram chamados para uma reunião para tratar do assunto do 127 

Plano de Cargos, carreira e Salários.  Of. nº 029/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 128 

vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a publicação em Diário Oficial do Município as Atas 19ª e 129 
20ª, das reuniões ordinárias do ano de 2011 do CMS. Of. nº 030/2014 solicitar a Vossa Senhoria 130 

informações sobre a carga horária dos servidores efetivos e comissionados bem como horário e 131 
expediente de cada um, lotados no hospital Amadeu Puppi e hospital João Vargas de Oliveira (Hospital 132 
da Criança), o valor de gasto com a folha de pagamento dos funcionários por setor. Obs.: prazo de 5 dias. 133 
Of. nº 031/2014 solicitar a Vossa Senhoria informações sobre a carga horária dos servidores efetivos e 134 
comissionados bem como horário e expediente de cada um, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o 135 

valor de gasto com a folha de pagamento dos funcionários por setor. Obs.: prazo de 5 dias. Of. nº 136 
032/2014 solicitar a Vossa Senhoria cópia do organograma atualizado da Secretaria Municipal de Saúde 137 

constando a relação de todos os funcionários comissionados, funcionários de carreira que exercem função 138 
de chefia e/ou coordenação dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde. Of. nº 033/2014 139 
informar a Vossa Senhoria que em janeiro de 2014 foi realizada eleição para compor a nova Mesa 140 
Diretora do Conselho. Portanto a Mesa Diretora do CMS de 2014 é composta por: Presidente: Jiovany do 141 
Rocio Kissilevicz Vice-Presidente: Eliane de Freitas 1º Secretário: Carlos Eduardo Coradassi 2º 142 

Secretário: Recson Eder Marques Pelentil. Obs.: em anexo a Ata da eleição do CMS de 2014. Of. nº 143 
034/2014 informar a Vossa Senhoria referente ao oficio nº 07/2014, o qual informa o nome das duas 144 
servidoras (Cássia Gesuato e Adriana Crivoi) que representarão a 3ª Regional de Saúde junto a este 145 
Conselho. Informamos que a 3ª Regional de Saúde (SESA) tem duas (2) vagas na titularidade e uma (1) 146 
vaga na suplência. Portanto solicitamos que seja especificada quem é Titular e quem é suplente; e-mail e 147 



 
telefone e endereço das servidoras. Of. nº 035/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 148 
vem por meio deste, solicitar ao Controle de Avaliação de como é o agendamento, qual a ordem de 149 

atendimento, se solicita exames, quais, encaminhamento para consultas especializadas e qual é a unidade 150 
de saúde que faz as marcações de exames e consultas supracitadas.  Solicita os relatórios de atendimentos 151 
dos últimos seis meses. Of. nº 037/2014 Informando Freqüência das funcionárias e dos estagiários. 152 
Ofícios. Nº 038, 39, 40,41/2014 Informando as previsões das horas extras das funcionárias. A Presidente 153 
fala que não terá apresentação 3.1 Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2013 da 154 

Secretaria Municipal de Saúde será retirada da Pauta, porque a solicitação de pauta da secretaria é para o 155 
dia 18 de março.  2. Relato Geral. 2.1. Controle Social, apresentado por Neumari Perpétua da Cunha a 156 
presidente passa a palavra para Neumari para fazer apresentação sobre o controle sócia. Neumari fala que 157 
o controle social esta presente na vida das pessoas em todos os momentos. Fala que a apresentação foi 158 
feita em parceria com assistente social Tereza Miranda, Controle social Motivação SUS, Sistema Único 159 

de Saúde sustento sonho  solidariedade cidadania viva, objetivo Principal sustentabilidade, o SUS é a 160 
grande conquista de trabalhadores e artistas ao longo da historia fazendo o controle social e construindo o 161 

sonho da nação onde todos sejam respeitado com direitos atendidos  e seu dever cumprido isso é 162 
participação participar é consciência, aprendizado é sabedoria é caminho é processo não permite calar  163 
frente a falcatrua ou injustiça fala que não esta ligando só alguns segmentos, todos os segmento quanto 164 
sociedade, defende a integralidade ou é sagrado ou é profano  não deve ser engano ou ocultar a verdade. 165 

Construir é preciso o caminho o ser humano é sagrado e SUS Humanizado é um direito é assim que se 166 
entende consciência e direito não se compra e nem se vende fala que numa abordagem em relação ao seu 167 

pensamento sobre a questão da privatização principalmente na área de saúde, Privatizar é precário 168 
privatização é roubo coisa desnecessária é preciso que o gestor assuma o SUS que é constituição garanta e 169 
que proponha a reforma sanitária repudiando a terceirização, isso é quebra de contrato e ofende o nosso 170 

sujeito só pode ser cidadão em sabia condição que defende o que é direito é cidadania uma sociedade em 171 

ação garantindo passo a passo vencendo no cansaço quando o povo tem razão fala que controle social é 172 
isso caminho luta e progresso. Já é antigo no Brasil que caminho sempre inventa a sua promulgação sua 173 
promulgação vem na constituição com a lei 80.80 que especifica depois 8.142 que também é de 1990. aí 174 

ficamos contentes a saúde ganhou rumo, conferencias e conselhos passam a ser decisivos. O que antes se 175 
recomendava; e o gestor não acatava, hoje é deliberativo é através das instancias de controle social, 176 

conselhos e conferencias que o povo brasileiro vê mudar sua existência, na conquista de direitos e com 177 

muita animação, se transforma na pratica dia a dia e quem antes era indivíduo já começa ser ouvido, vai 178 
se tornando sujeito, fazendo cidadania caminho se faz andando, essa luta nunca para, por vezes é 179 

melindrosa, quem assume compromisso de defender a gente, seja ele quem for usuário e trabalhador, 180 
conselheiro apenas ou da mesa presidente terá que tomar cuidado  ter olhar pra todo lado, ser ético e ter 181 
postura, não pode ser incoerente querendo te fazer mudar de idéia, com armadilhas já conhecida te 182 
oferecendo vantagem cuidado, mantenha lisura são forma de cooptar e te fazer calar como nos tempos da 183 
ditadura. E termina a fala com uma mensagem, “Quando a verdade for chamada nos olhos da multidão o 184 

em nós é palavra, no povo será ação” (Thiago de Mello). 2.2. Informes Gerais: Defesa Civil e Evento 185 
da Mulher. A presidente fala do evento do dia da Mulher que acontecerá na sede do conselho no dia 14 186 

de março fala ainda que  fizeram algumas visitas, ao gabinete do prefeito foram recebidos pelo chefe de 187 
gabinete secretario Linhares deixou claro que o conselho sempre teve ativo fala que as portas estão 188 
abertas para o gabinete e para o prefeito e coincidiu nesse dia que tinha uma reunião das entidades que as 189 
entidades estavam com 3(três)   a 4(quatro) parcelas mas ou menos sem receber, as quais foram passadas 190 
pela comissão do conselho coincidiu o mesmo horário fala que a Neumari  que sempre esta a frente na 191 

reunião das entidades fomos todos para essa reunião do gabinete terminou a reunião fomos convidados 192 
para participar da reunião com o prefeito e as entidades junto com trinta entidades onde estava presente 193 
também o conselheiro Recson Eder Marques Pelentil que me acompanhou se surpreendeu que o prefeito 194 
disse que não sabia do atraso do repasse, o prefeito se comprometeu que ia fazer uma parcela do repasse a 195 
presidente fala que a Neumari estava presente na reunião e ouviu alguma coisa referente ao conselho fala 196 



 
que ainda não foi pedir esclarecimento por falta de tempo fala que ainda vai pedir esclarecimento quem 197 
foi que foi falar. Neumari Perpetua da Cunha fala que foi participar da reunião essa reunião e 198 

trimestralmente fomos acompanhar o conselho na comissão de repasse dentre a fala dela (Fernanda) uma 199 
pessoa que ela colocou  e foi bem incisiva, depois ela voltou a traz e se desculpou meio que, chamando a 200 
atenção das entidades que as entidades não fossem reclama da falta de repasse da concedente no caso do 201 
gestor aqui no conselho de saúde e claro que as entidade olharam pra mim ali fala que desconhece que a 202 
gente ta em plenária das entidades vir aqui e fazer esse tipo de coisa assim como de conselheiros ou 203 

alguém do conselho como ela citou pessoal do conselho vem aqui falar pra mim (Fernanda) vem falar 204 
mal da concedente aqui pra nos eu me sinto muito mal e tal, ela fez a colocação dela fala que estava 205 
quieta ali (Neumari), não tinha como se defender falou que realmente as entidades fazem a prestação de 206 
contas mas é tudo dentro da normalidade ate porque aqui e um espaço democrático que a pessoa tem que 207 
vir aqui e colocar o que esta acontecendo diante dessa fala a irmã Silvonete que e uma liderança entre o 208 

pessoal das entidades falou assim que coisa feia dos conselheiros ou do conselho de estar fazendo isso 209 
falou que iria fazer um oficio e vai estar encaminhando para o conselho Neumari falou para irmã fazer um 210 

oficio nada melhor do que fazer oficialmente e ai vai ser dado os encaminhamentos sobre isso fala que 211 
gerou um mal estar até dentro do conselho depois a Giovany desceu estava presente quando a Fernanda 212 
fez essa fala, fala que acha interessante colocar na plenária para todo mundo ver e constatar em ata isso 213 
ouve essa colocação e depois as entidades vieram conversar e tal e falou que realmente não tem nada 214 

disso, a Fernanda disse que tinha sido muito expansiva, se não as entidades podem se sentir um pouco 215 
coibidas de se fazer a prestação de contas fala em especial a comissão de projetos para estarem 216 

verificando isso, a conselheira Juliana de Jesus Maciel fala vamos supor vem aqui uma Entidade 217 
apresentar um projeto recebendo verba publica da prefeitura do município para executar aquela atividade, 218 
se ela não recebe é viável uma entidade vir ao conselho por que ela vai executar um projeto em prol da 219 

comunidade e vir fazer uma reclamação faz três meses ou quatro meses que não recebe a verba e não 220 

recebeu o repasse do recurso e esta caminhando com as próprias pernas fala que e só uma suposição vir 221 
ate aqui por que aqui e um órgão, independente disso fora do conselho fala que são entidades, movimento 222 
de enfrentamento se estiver errado tem autonomia de reivindicar ai que ta, muitos conselheiros vão 223 

aparecer na prefeitura ou no ministério publico não como conselheiros vão apresentar representando suas 224 
entidades tem que tomar cuidado o gestor pois falar que nos estamos aqui não e o único colegiado que nos 225 

estamos participamos de outros conselhos ate por sinal não são deliberativos são construtivos e dão essa 226 

liberdade tem como liberdade como cidadã ou ate como representante da entidade se tem uma falha num 227 
projeto na área da saúde pode ser da moradia pode ser de qualquer instancia de representatividade do 228 

gestor pra comunidade nos iremos se mobilizar sim vamos fazer reclamações O conselheiro Recson Eder 229 
Marques Pelentil fala que a informação que chegou foi que conselheiro desceu na prefeitura  para falar 230 
usando o nome do conselho, a conselheira Juliana fala que independente quando chega na prefeitura vão 231 
te olhar e te identificar como sendo do conselho só que você , Recson vai representar a tua entidade, fala 232 
que tem que fazer uma acareação e colocar na comissão de ética e colocar frente a frente pra ver se 233 

legitimidade desse tipo de fala , é muito fácil o gestor falar ai o conselheiro foi falar de tal gravidade se 234 
estiver uma unidade de saúde ineficiente no meu bairro é mais que justo ir lá reclamar.O conselheiro 235 

Recson falo que tinha uma reclamação na ouvidoria do pessoal que fuma aqui fala que foi junto com a 236 
Presidente verificar a reclamação e não tinha nenhuma reclamação junto a ouvidoria A presidente fala que 237 
a reclamação foi verificada por conta própria, fala que realmente foi uma conversa que saiu aqui de 238 
dentro e La não tinha nenhuma reclamação até o momento. O conselheiro Charles Aurélio Renan Pinto, 239 
fala que estava presente na reunião em que elas (entidades) vieram apresentar os projetos, salvo engano 240 

se a memória não estiver fraca fala que entendeu que todas as entidades reclamaram dos atrasos da 241 
Prefeitura, abertamente para todos ouvirem não só para conselheiros tinha outras pessoas aqui no recinto 242 
e foi aberto, é sim uma reclamação com razão. A presidente fala que na semana passada teve uma visita 243 
da Defesa Civil, o Coronel Ed emir e o pessoal que trabalha com ele, fala que querem formar uma 244 
parceria com o conselho que existe uma lei que precisa ter o Conselho de Saúde junto. A presidente fala 245 



 
em relação aos carros fala que no inicio do mandato tiveram uma conversa o secretario prometeu um 246 
carro uma vez por semana Tanto é os conselheiros ouviram o oficio e o secretario falou que não vai ser 247 

possível o carro provavelmente só uma vez por semana o que a deixou mais triste, e que ira notificar ou 248 
que o secretario de saúde foi informada que o carro estaria disponível para buscar o conselheiro Célio 249 
somente hoje (seis de março) e que a entidade do conselheiro que desse um jeito amanha esta indo uma 250 
notificação para o secretario que o conselho quer que o carro vá buscar e levar segundo o secretario e 251 
corte de gastos informando o corte de horas extras. A presidente fala que irão fazer um evento em 252 

comemoração ao dia internacional da mulher no dia 14 de março. A presidente coloca em votação a 253 
provação da assinatura digital da presidente aprovado por unanimidade. O conselheiro Sergio Ferreira 254 
Doszanet fala que esclarece referente ao oficio da UAMPG (União das Associações Municipais de Ponta 255 
Grossa) no regulamento da Conferencia Municipal de saúde 9°conferencia capitulo lll - plenário final 256 
inciso ll - no artigo 2°, na plenária homologar entidades/instituições eleitas para compor o conselho de 257 

2012 a 2015. Parágrafo único a habilitação de entidades interessadas em compor o Conselho Municipal 258 
de Saúde gestão 2012/2015, dar se á ate as 17h00min do dia 20 de julho de 2011 mediante apresentação 259 

do documento de identificação, na sede do CMS Art. 11° as entidades eleitas para CMS gestão 260 
2012/2015, deverão apresentar documentação comprobatório de sua existência legal até as 17h00min 261 
horas do dia 30 de setembro de 2011 na sede do CMS. Na ata 18° do dia 08 novembro de 2011 do 262 
Regimento Interno do Conselho, na linha 21 da ata citada os conselheiros que ficou da comissão de 263 

analise das entidades que poderiam compor o CMS Jeferson Leandro Palhão Sergio Ferreira Doszanet, 264 
Cesar Jose Campagnoli, Juliana de Jesus Maciel, Charles Renan Pinto Aurélio e João Carlos. João Carlos 265 

ainda não conselheiro mas estava ajudando no debate a onde foi apresentado as entidades que foram 266 
avaliadas e que poderiam representar o conselho na linha 37 a entidade que estão aguardando vaga no 267 
seguimento do usuário Sindicato dos Empregados do Comercio de Ponta grossa a cúria Diocesana(Mitra 268 

da Diocese de Ponta Grossa)  O conselheiro Marcos Levandoski solicita para que a entidade da União das 269 

Associações de Moradores de Ponta Grossa (UAMPG) possa fazer parte deste CMS. O presidente 270 
colocado em votação para que a UAMPG fique no aguardo de vagas no segmento do usuário. Aprovado 271 
por unanimidade (por quatorze votos) a União das Associações de Moradores de Ponta Grossa, fica na 272 

terceira vaga do aguardo de Vagas para o quadriênio de 2012 a 2015. O presidente do CMS fala que o 273 
prazo da UAMPG de entregar toda a documentação no CMS é até a próxima reunião, dia 22 de novembro 274 

de 2011. Na ata 19° de 2011 na linha 157, o presidente Sergio Ferreira Doszanet fala que a União das 275 

Associações dos Moradores de Ponta Grossa como não trouxe a documentação aprovada na ultima 276 
reunião foi aberto espaço e como a mesma não mandou a documentação a UAMPG está fora do CMS. O 277 

presidente fala que na terceira ata de 2011 o senhor Marcos Levandoski assumiu a cadeira de conselheiro 278 
foi chamado a UAMPG ele foi chamado a participar da comissão durante esse período do dia 7 de abril 279 
ate o dia 30 de junho que foi feito as pré conferencias ele participou somente de uma reunião La nos 280 
Pinheirinhos ainda não participou do evento ficou só do lado de fora ele foi chamado para assinar a 281 
presença para constar que a UAMPG participou da pré conferencia, no dia da conferencia na 282 

homologação das entidades o conselheiro não estava presente, por isso que ele não fez questionamento 283 
em plenária esta constado em ata informa ainda que foram realizadas 35 pré conferencias no Município 284 

de Ponta Grossa foi enviado um oficio do conselho para a UAMPG solicitando a participação nas pré 285 
conferencias, hoje a UAMPG vem solicitar uma vaga usando somente a ata da pré conferencia na linha 286 
196 a 197 solicitarão a vaga mas não virão na ata do conselho o que foi deliberado do conselho na ata 18° 287 
e 19° de 2011 do conselho a onde tinha uma comissão que aprovou entidade por entidade o conselheiro 288 
Jeferson fez uma apresentação para todos os conselheiros das entidades e foi aprovado o conselheiro 289 

Sergio Ferreira Doszanet fala que gostaria que a UAMPG fizesse parte do conselho mas que fizesse parte 290 
do conselho e todas as entidades que estão aqui participaram da conferencia fala que solicita a vaga para o 291 
MOPS considerando que a UAMPG não tem direito a essa vaga e pelo artigo 5° § 3° na alínea b” e 292 
comum acordo entre as entidades pleiteantes a vaga no seu respectivo segmento, o conselheiro fala que 293 
não esta fazendo nada em desacordo com a ata da conferencia, as atas 18 e 19 do regimento interno fala 294 



 
ainda que o pedido de vistas feito pelo conselheiro Carlos Eduardo Coradassi e improcedente, por ser de 295 
comum acordo das entidades do segmento dos usuários. A conselheira Juliana fala que não recebeu a 296 

convocação para a reunião dos usuários não colocarão no e-mail que tinha uma chamada Publica para 297 
uma vaga do segmento 2° ponto a questão do oficio recebido pela UAMPG fala que participou da reunião 298 
logo que o Paulo aceitou um cargo comissionado dentro da prefeitura de assessor direto da secretario de 299 
assuntos comunitários ele assinou um afastamento da UAMPG, que entraria o Neimar ele não e 300 
presidente (Paulo) fala que foi tirar informações na UAMPG com a Ariane e perguntou como que esta 301 

sendo feitas as deliberações quem esta assinando os ofícios e ela (Ariane) por que o Neimar esta doente e 302 
também esta afastado quem assinou o oficio da UAMPG foi o Paulo fala que não tem nada contra mas e 303 
uma questão de legitimidade e uma questão jurídica, 3° ponto sugere já que foi expostos e dado 304 
publicidade do segmento do usuário e recomenda que seja dado em diário oficial esse tipo de abertura de 305 
vaga para que seja dada a publicidade de todas as entidades que queiram e se sintam a vontade ai sim vai 306 

ser feito conforme os requisitos do regimento interno fala que a questão da UAMPG já foi esclarecida em 307 
todas as áreas pelo Sergio teve um tramite, ate quem fez a solidariedade foi o Cesar Campagnoli ele 308 

levantou a mão e falou temos que ser solidário por que o conselheiro participou, ele saiu e nos, CMP 309 
estávamos entrando ate então era só ouvinte fala que entrou com titularidade e suplência participei dos 310 
trates entregando processos no prazo por que não fazer um edital e convocar a todos reforça que e uma 311 
recomendação, o conselheiro Sergio Luis Ferreira de Andrade passa a palavra para Sueli que fala 312 

referente as entidades do segmento do usuário foram chamado para uma reunião foi ligado para todos 313 
alguns não poderão vir a por falta de carro conselheira Juliana foram chamados titulares e suplentes 314 

sugere uma outra questão já que esta em discussão a vaga do usuário que se coloque a disposição da 315 
entidade que tem interesse dentro do segmento do usuário e que tenha participado da conferencia e 316 
homologado não somente a participação por que se não for homologado não pode assumir a vaga manda 317 

um oficio para uma reunião e discute em consenso a vaga sem votação na plenária por que só diz respeito 318 

ao segmento conforme o regimento a presidente fala que duas sugestão de proposta para votação. A 319 
presidente fala que tem duas propostas uma e da Juliana como já foi citado em plenária para colocar em 320 
diário oficial o chamamento das entidades que participaram da conferencia e tiveram sua 321 

representatividade e a segunda opção e a da Sueli fazer uma reunião juntamente com a ata conforme 322 
sugestão da Drª patrícia que fala que tem que esta muito bem documentada coloca em votação a primeira 323 

proposta convocar por diário oficial as entidades do usuário colocado em votação 5(cinco) votos 324 

favoráveis 4(quatro) contra e 2 (duas) abstenção e a segunda e chamar os usuários para uma reunião para 325 
decisão em comum acordo colocada em votação 7(sete) favoráveis 3 (tres0 contra e 1 (uma) abstenção a 326 

presidente pergunta se após a reunião da plenária o segmento dos usuários pode se reunir para decidir 327 
referente a vaga  do segmento do usuário  todos concordam. A presidente fala que tem 4 (quatro 328 
entidades) que faltaram do segmento do usuário e coloca em plenária para votação para decidir se terá a 329 
reunião do segmento do usuário após o encerramento da reunião ordinária 7 (sete) votos favoráveis e 4 330 
(quatro) contra 3.1. Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2013.  Retirado de 331 

pauta, porque a Secretaria Municipal de Saúde, solicitou pauta para a reunião do dia 18 de março a qual 332 
voltara para pauta da próxima reunião. 3.2. Parecer referente ao pedido de vistas do conselheiro 333 

Carlos Eduardo Coradassi. Decidido em plenária não fazer a leitura do referido parecer uma vez que o 334 
parecer veio em envelope lacrado a plenária entendeu  que perdeu o prazo, os conselheiros não tomaram 335 
conhecimento do conteúdo do parecer e não houve assinatura do recebimento no documento. A presidente 336 
fala para os usuários permaneceram para iniciar a reunião do segmento. E deu encerramento da reunião 337 
ordinária as 20 horas e 10 minutos.                                338 


