
 

Ata da 4ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e 1 

quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezoito horas, na sala de 2 

reuniões, situada na Rua Engenheiro Schamber, 42, sala 04 do Edifício Cathedral, na 3 

cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho Municipal 4 

de Saúde de Ponta Grossa. Presentes os conselheiros: Luiz Antonio Delgobo, Robson 5 

Xavier da Silva, Isaias Cantoia, Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, 6 

Eliane de Freitas, Cesar José Campagnoli, João Fernando Ferrari, Juliana de Jesus 7 

Maciel, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo 8 

Vasconcelos, Alexandra Strack Camargo, Antonio Alex Lourenço, Andréia Santos 9 

Döll, Leandro Soares Machado,Rosangela Rigoni. As l8hs: l5m. O presidente José 10 

Timóteo Vasconcelos Sobrinho, assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 11 

cumprimentando a todos os presentes. PAUTA DO DIA: 1. Leitura e Aprovação das 12 

atas da 1ª Reunião Extraordinária de 2015 e a ata da 3ª Reunião Ordinária. 2. Relato 13 

Geral. 2.1. Informes Gerais: Atribuições aos conselheiros referente a 10ª Conferencia. 14 

3. Ordem do dia. 3.1 Apresentação e Aprovação do Cronograma de alteração dos CAS 15 

(Centro de Atenção a Saúde). 3.2 Apresentações para renovação da Inscrição da Santa 16 

Casa de Misericórdia de Ponta grossa Junto ao Conselho Municipal de Saúde. 1. 17 

Leitura e Aprovação das atas da 1ª Reunião Extraordinária de 2015 e a ata da 3ª 18 

Reunião Ordinária. Atas aprovadas sem ressalvas. 2. Relato Geral. A Conselheira 19 

Juliana de Jesus Maciel fala que fizeram uma denuncia como entidade CMP, sobre o 20 

Hospital Evangélico, a denuncia foi feita principalmente por causa do atendimento á 21 

gestantes, já ocorreram duas mortes que poderiam ter sido evitados, a conselheira fala 22 

que o Hospital Evangélico tem que fazer cadastro no conselho este ano, e tem que ser 23 

cobrado do Hospital para ver qual vai ser a explicação e como serão os trabalhos deles 24 

em relação a esse tipo de atendimento. A conselheira Eliane de Freitas fala que não e 25 

culpa do Hospital nem das enfermeiras, é o medico que esta fazendo pouco caso dos 26 

pacientes. A conselheira fala que a filha dela estava internada lá e que o medico 27 

passava varias vezes pela porta e não entrava no quarto para ver como a filha dela 28 

estava, e sua filha quase perdeu o bebê que teve parada cardiorrespiratória por infecção 29 

por não ter sido feito o exame de urina que já foi falado no conselho, a conselheira 30 

relata que isso não ocorreu só com a filha dela mas com varias mulheres que a 31 

conselheira conversou, e fala que o problema maior dos hospitais está na humanização 32 

do atendimento na parte medica. 2.1. Informes Gerais: Atribuições aos conselheiros 33 

referente a 10ª Conferencia. A conselheira Eliane de Freitas Repassa aos 34 

conselheiros a divisão por coordenadorias, atribuições e responsáveis, informados 35 

sobre a reunião com a Secretária de saúde, com as presenças do Sr. Timoteo, Sueli, 36 

Eliane, Secretária, Delgobo e Robson, para discutir as atribuições da SMS. marcado 37 

reunião da comissão para  31.03.2015 as 18 horas, em que cada responsável vai 38 

discutir o que já está sendo providenciado. O presidente Jose Timoteo Vasconcellos lê 39 

o oficio 01/2015 de indicação de conselheiros da 3ª Regional de Saúde para este 40 

conselho, Titular Isaias Cantoia e Suplente Scheila Mainardes. A Associação Ponta-41 

grossense de Farmacêuticos também enviou oficio nomeando como membros deste 42 

conselho o Dr. João Ferrari (titular), Dr. Luiz Fernando (suplente) nos lugares da Drª 43 



 
Gerusa Clazer Halila Possagno (titular) e do Dr. Jose Fabiano Costa Justus (Suplente). 44 

A Central de Movimentos Populares também enviou oficio informando que a 45 

conselheira Juliana de Jesus Maciel passa ser Titular, e a conselheira Jiovany do Rocio 46 

Kissilevicz passa a ser Suplente. O Movimento Popular da Saúde Regional dos 47 

Campos Gerais (MOPS-CG) indicou como substituta da Sra. Nair Aparecida dos 48 

Santos suplente, que comporá o Conselho Municipal como suplente a partir desta data, 49 

ficando em seu lugar a Sra. Silvia Filipaki Biscaia. 3. Ordem do dia. 3.1 50 

Apresentação e Aprovação do Cronograma de alteração dos CAS (Centro de 51 

Atenção a Saúde). O senhor Robson Xavier da Silva apresenta o cronograma de 52 

alterações, o senhor Robson explica sobre o atendimento nos CAS que se o paciente 53 

for de emergência ele será atendido na unidade, será estabilizado o quadro se 54 

necessário for acionar o SAMU para que o SAMU pose levá-lo para uma unidade de 55 

referencia essa e nossa orientação seja pra UPA ou para o PA. Fala também que se o 56 

usuário chegar pela manha querendo uma consulta e a agenda da manha está completo, 57 

a enfermeira vai fazer o agendamento para o turno da tarde ou para a manha do dia 58 

seguinte ou para semana que vem dependendo agendamento. O presidente José 59 

Timoteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação a aprovação do Cronograma de 60 

alteração dos CAS (Centro de Atenção a Saúde). Aprovado por 13 votos favoráveis. 61 

3.2 Apresentações para renovação da Inscrição da Santa Casa de Misericórdia de 62 

Ponta grossa Junto ao Conselho Municipal de Saúde. O presidente Jose Timoteo 63 

Vasconcellos diz que foi cancelada a apresentação da Santa Casa por que a pessoa que 64 

iria apresentar esta viajando, então a Santa Casa enviou e-mail solicitando que seja 65 

colocado para próxima pauta de reunião, do conselho que será no dia 07 de abril, a 66 

conselheira Juliana de Jesus Maciel diz que eles vão ter que apresentar agora por meio 67 

de convocação. O presidente Jose Timoteo Vasconcellos encerra a reunião as 68 

19h:30min.    69 


