
 
Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezoito dias do mês de 1 
março de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 2 

situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária 3 
do CMS de Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia 4 
Zweifel Moro Gesuato, Simone Schenfeld Monçalves, Regina Bittencourt, Gerusa Clazer Halila 5 
Possagno, Sonia Ruiz Santana Gonçalves, Sergio Ferreira Doszanet, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, 6 
Regina Aparecida Rodrigues, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Recson Eder Marques Pelentil, Paulo 7 

Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcelos, João Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Ferreira de 8 
Andrade, Edson Luiz Ribeiro Ramos, Célio Leandro Rodrigues deu quórum, a Presidente Jiovany do 9 
Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos os 10 
presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 4ª da reunião 11 
Ordinária. Aprovada sem ressalvas. 11. Leitura dos Ofícios Recebidos. 1.2 Ofícios Enviados. 2. Relato 12 

Geral. 2.1 Relatos das Comissões. 3. Informes Gerais: Carlos Eduardo Coradassi (Protagonismo Juvenil 13 
DST/AIDS). Jiovany do Rocio Kissilevicz e Neumari Perpetua da Cunha (Mulher Atitude). 4. Ordem 14 

do dia. 4.1 Apresentações do Relatório Anual de Gestão de 2013 da Secretária Municipal de Saúde. 1. 15 
Leitura e Aprovação da Ata 4ª da reunião Ordinária. Aprovada sem ressalvas. 1.1. Leitura dos 16 
Ofícios Recebidos. Of. nº GRH 046/2014 Solicitar a Vossa Senhoria a dilação do prazo dos ofícios 030 17 
e 031 encaminhado a SMS com data de 25/2/2014 com prazo de 5 dias solicitando carga horária, 18 

horário e valor gasto da folha de pagamento dos servidores da SMS. Como os processos chegaram no 19 
dia 28/2/2013 solicitamos contar prazo apartir do dia 5/3/2014. Of. nª 01/2014 - Sindicato dos Hospitais 20 

e Estabelecimento de Serviços de Saúde de PG. (justificativa de conselheiro) Pelo presente venho 21 
justificar a falta na reunião da Comissão de Acompanhamento Orçamento, Programas e Projetos, do 22 
CMS de Ponta Grossa, dia 28/2/2014, por motivo de viagem a trabalho. Of. nª 02/2014 - Sindicato dos 23 

Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde de PG. (justificativa de conselheiro) Pelo presente 24 

venho justificar a falta na reunião da Comissão de Acompanhamento e Gestão da Atenção Básica, do 25 
CMS de Ponta Grossa, dia 28/2/2014, por motivo de viagem a trabalho. Of. nº 002/2014 - Movimento 26 
Popular do Estado do Paraná. O Movimento Popular de Saúde se faz representar no município de Ponta 27 

Grossa através dos conselhos locais de Saúde e com suas representações no estado do Paraná vem por 28 
meio desta, respeitando decisão do pleno do conselho reunido em 06 de março de 2014 e reunião do 29 

segmento dos usuários realizado no mesmo dia após termino da reunião do pleno conforme ata lavrada 30 

e assinada por todos os presentes, o mesmo se encontrava como suplente da entidade passando a titular 31 
a partir desta data e indicamos em seu lugar como suplente a senhora Nair Aparecida dos Santos:  32 

Senhor: Leandro Soares Machado   - titular RG: 50.224.305.3  CPF: 389.023.918-84 Email: 33 
leandrosoaresmachado@gmail.com End. RUA Paranavaí, 378 Data de Nas: 06/11/90 Fone: 9926.4612/ 34 
3235.3501 Nair Aparecida dos Santos – Suplente RG: 12.803.472-2 CPF: 051.668.608-96 End: Rua 35 
Mandi,69 Vila Jardim Cachoeira Fone: 91495312 Onde esta entidade se fez representar nas pré-36 
conferencias de saúde realizadas nos meses de abri a junho de 2011e da Conferencia Municipal de 37 

Saúde de Ponta Grossa nos dia 22 e 23 de julho de 2011. Of. nº 032/2014- APAE A diretoria da 38 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de PG, vem à presença de V. Srª solicitar a 39 

emissão de ATESTADO DE FUNCIONAMENTO atualizado desta entidade junto CMAS. Informamos 40 
a seguir os dados dos membros da atual Diretoria, triênio 2014/2016, conforme copias da ata e 41 
documentos em anexo: * IVO BREMM - Presidente. *ELIZABETH SILVEIRA SHMIDT - Vice 42 
Presidente.* SILVIA SCHMIDT - 1ª Diretora Financeira.  Justificativa de falta Justificativa de falta de 43 
Inez Safraide na reunião do dia 06/3/2014. Of. nº 12/2014 Em resposta ao ofício nº027/2014/CMS - 44 

protocolo nº 05200492/2014, encaminhos o Relatório Anual de Gestão 2013 para analise deste CMS. 45 
Informo que foi agendado para o dia 10 de março, reunião com as comissões e que o Relatório Anual de 46 
Gestão foi encaminhado anteriormente via e-mail, para conhecimento e prévia análise dos 47 
representantes. TERMO DE CESSÃO O presente tem por objeto a CESSÃO para o CMS, 2 (dois) 48 
mouse óptico e 2 (dois) pen - drive de 4 GB, conforme solicitado no protocolo 0520484/2014. O CMS 49 
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compromete-se a destinar o objeto deste instrumento, para uso exclusivo de atividades inerentes ao 50 
Conselho, sendo sua responsabilidade quaisquer danos que ocorram. Of. nº11/2014 informamos que os 51 

servidores abaixo relacionados representarão a 3ª Regional de Saúde junto ao CMS Jaime Menegoto 52 
Nogueira (suplente) Cássia Zweifel Moro Gesuato (titular) Adriana Crivoi (titular).                                                                                                                                    53 
Solicitamos a inscrição do Sr. Jaime Menegoto Nogueira, RG: 13.518.474-9 na comissão de Projetos, e-54 
mail para contanto: dir03rs@sesa.pr.gov.br. Of. º097/SE/CNS/GM/MS O Conselho Nacional de Saúde 55 
recebeu Of. nº 45/2013 - CMS via correio, relatando uma possível duvida sobre registro no Sistema 56 

Único de Saúde - SUS. Provavelmente o registro que o senhor está querendo obter é o Certificado de 57 
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) que é concedido ás pessoas jurídicas de direito 58 
privado, sem fins lucrativos, que prestam serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação. A 59 
Certificação da Entidade Beneficente de Assistencia Social na Area de Saúde/CEBAS-SAUDE, tornou-60 
se competência do Ministério da Saúde a partir da publicação da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 61 

2009. Para requerer a concessão ou a renovação do Cebas, a entidade deve apresentar ao MS o 62 
"Formulário de Requerimento", que pode ser entregue de forma presencial ao DCEBAS ou 63 

encaminhando por via postal, acompanhado dos demais documentos exigidos na legislação em vigor na 64 
data do protocolo.  Of. nº 021/2014 - Gab. Prefeito/DC A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 65 
convida Vossa Senhoria, ou representante, para participar da 2ª Conferencia Municipal de Proteção e 66 
Defesa Civil, que será realizado no dia 13 de março de 2014, na sede da Defesa Civil, sito na Rua 67 

General Carneiro, 1027 - Centro, com inicio as 09h00min horas e termino as 12h00min horas. Of. nº 68 
110/2014 – SCVAST  Tendo em vista a 5ª Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da 69 

Trabalhadora do PR - Marcelo Montanha, de acordo com a resolução CES/PR nº 008/2014 informamos 70 
que será realizada a Etapa macrorregional para a escolha dos delegados , que terá como tema central " 71 
SAÚDE DO TRABALHADORES E DA TRABALHADORA, DIREITO DE TODOS E TODAS E 72 

DEVER DO ESTADO", que acontecerá na cidade de Irati dia 05 de Abril de 2014, tendo por local a 73 

Churrascaria Italiano, sito a rua Nereu Ramos, 548 esquina com a rua  19 de Dezembro, Centro - Irati - 74 
PR das 8:30 as 18:00. Por tanto encaminhamos em anexo e via email à ficha de inscrição que deverá ser 75 
preenchida e enviada a esta 3ª Regional de Saúde ate o dia 28/03/2014 impreterivelmente 76 

disponibilizamos as vagas abaixo: 13 vagas para usuário. 03 vagas para trabalhador. 02 vagas para 77 
gestor/prestador. Informamos que o transporte fica a cargo do CMS de origem, sendo que será fornecida 78 

alimentação no local do evento. Of. nº 056/2014 - SE/CES/PR Cumprimentando-o (a) cordialmente, 79 

temos a informar que o Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR reunido na 200ª Reunião 80 
Ordinária, de 26 de julho de 2013, aprovou, conforme a Resolução CES/PR 017/13, de 31 de julho de 81 

2013, (anexa), publicada em D.O.E. Nº 9032 de 29 de agosto de 2013, a inclusão de 13 (treze) 82 
indicadores da Resolução nº 5 CIT, de 19 de junho de 2013, sendo 12 (doze) universais e 01 (um) 83 
específico no Plano Estadual de Saúde - PES 2012/2015 e na Programação Anual de Saúde - PAS 2013, 84 
tendo o indicador 63U "Proporção de Plano de Saúde enviado ao Conselho de Saúde" e o indicador 85 
64U” Proporção Conselhos de Saúde cadastrados no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de 86 

Saúde - SIACS" ser metas do CES/PR na "Diretriz 15 - Ampliação e Fortalecimento dos Espaços de 87 
Participação da Sociedade e do Controle Social" presente nos Instrumentos de Gestão da Secretaria de 88 

Estado da Saúde - SESA. Dessa feita, solicitamos a esse Conselho Municipal de Saúde informar se a 89 
Secretaria Municipal de Saúde encaminhou no ano de 2013 0 Plano Municipal de Saúde para 90 
conhecimento e deliberação por parte desse Conselho, bem como esse Conselho mantém atualizado o 91 
seu cadastro junto ao SIACS. As informações deverão ser encaminhadas por oficio ao CES/PR até o dia 92 
31 de março de 2014. 1.2. Leitura dos Ofícios Enviados. Of. nº 042/2014/C.M.S. encaminhar a Vossa 93 

Senhoria o boleto do condomínio do Edifício Itamaracá com vencimento em 05/03/14, referente às 94 
despesas de fevereiro. Of. nº 043/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a 95 
publicação no Diário Oficial do Município a 2ª Ata da reunião ordinária. Of. nº 044/2014/C.M.S. vem 96 
por meio deste, informar a Vossa Senhoria referente ao oficio GRH 046/2014, que concede a dilação de 97 
prazo referente aos oficio nº 30 e 31de 2014 deste Conselho, sendo o prazo final até o dia 14 de março 98 



 
de 2014. Of. nº 045/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que seja apresentado 99 
em plenária, informações e esclarecimentos de como está sendo feito as marcações pela Central de 100 

Leitos.  Obs.: para apresentação na plenária do Conselho; tem que solicitar pauta com antecedência da 101 
próxima reunião; segue em anexo o calendário das reuniões e de solicitação de pautas. Of. nº 102 
046/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria um carro para buscar e levar o 103 
conselheiro Célio Leandro Rodrigues representante do segmento dos Usuários (Associação dos 104 
Trabalhadores Rurais da Reforma Agrária (A Terra), considerando ser de relevância pública a 105 

representatividade da referida entidade, devido ao local ser na área Rural (na Rodovia do Talco) não 106 
tem ônibus ou qualquer outro meio de condução para que o conselheiro possa participar das reuniões 107 
deste Conselho. Of. nº 047/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria esclarecimento 108 
referente o fato ocorrido na reunião das entidades, aonde chegou ao conhecimento deste Conselho que a 109 
coordenadora Fernanda Bierhals Spinelli fez um comentário que pessoas do Conselho estavam 110 

descendo na Secretária para falar mal das entidades. Of. nº 048/2014/C.M.S. vem por meio deste, 111 
solicitar ao Controle de Avaliação referente os atendimentos feitos com o ônibus da Saúde; de como é o 112 

agendamento, qual a ordem de atendimento, se solicita exames, quais são os encaminhamentos para 113 
consultas especializadas e qual é a unidade de saúde que faz as marcações de exames e consultas 114 
supracitadas. Solicita os relatórios de atendimentos dos últimos seis meses. Ofícios nº 049/2014/CMS 115 
encaminhado para o SAMU. Ofício 050/2014/CMS encaminhado para Saúde Mental. Oficio 116 

051/2014/CMS encaminhado para SMS. Com o mesmo conteúdo. O Conselho Municipal de Saúde de 117 
Ponta Grossa vem por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria cópia da recomendação administrativa 118 

e solicitar quais as providências estão sendo tomadas para a solução conforme ofício (n º124/2014/IC nº 119 
0113.14.000021-8) do Ministério Público. Obs.: prazo 5 dias. Ofícios nº 052/2014/CMS encaminhado 120 
para o PSF. Ofício 053/2014/CMS encaminhado para Pronto Socorro. Oficio 054/2014/CMS 121 

encaminhado para Hospital da Criança. Com o mesmo conteúdo. O Conselho Municipal de Saúde de 122 

Ponta Grossa vem por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria cópia da Recomendação administrativa 123 
e solicitar quais as providências estão sendo tomadas para a solução conforme ofício (nº 239/2014-PA 124 
nº0113. 14.000214-9) do Ministério Público. Of. nº 055/2014/C.M.S. O Conselho Municipal de Saúde 125 

de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria que nos dia 03 e 05 de março de 2014, 126 
o Conselho entrou em recesso. 2. Relato Geral.  2.1 Relatos das Comissões. O conselheiro Sergio 127 

Ferreira Doszanet fala que passou nas comissões (Comissão Municipal do Controle Social e Comissão 128 

Municipal de Acompanhamento Orçamento Programas e Projetos), e leu a memória do dia 17/03/2014 129 
que fala sobre o Relatório de Gestão – 2013. Memória: Inicio da reunião às 17 horas e 15 min. 130 

Solicitado a Coordenadora de Projetos Alexandra em conformidade com a ata da 2º reunião da 131 
comissão onde foi solicitado as justificativas no relatório anual de gestão ano 2013; A - as justificativas 132 
serão apresentadas no pleno do conselho no dia 18 março; B - a comissão hoje analisa os recursos 133 
financeiros; C - a SMS compromete-se a colocar em dia alimentação do SIOPS do ano 2013 até o prazo 134 
vigente; D - na elaboração da Programação Anual de Saúde apresenta-se Recurso Orçamentário sem 135 

valor específico, sendo apresentado quadrimestralmente os valores recebidos e gastos. Sendo o 136 
Relatório Anual de Gestão, instrumento legal de finalização deste orçamento; E - a SMS compromete-se 137 

em apresentar o saldo de excesso dos valores arrecadados dos impostos no primeiro quadrimestre de 138 
2014; F – os Conselheiros relataram visita ao Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi no dia 13/03. A 139 
Comissão reunida analisando o Relatório Anual de Gestão 2013 com as justificativas solicitadas na 140 
reunião do dia 10/03, que será apresentada em plenária no dia 18/03 e após discussão, remete ao pleno 141 
com a indicação pela aprovação. 3. Informes Gerais: O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala 142 

foram junto com a presidente e o conselheiro Recson Eder Pelentil em visita ao Hospital Amadeu Puppi 143 
na quinta feira no hospital municipal e ao entrar no hospital observaram que tinha bastante gente na 144 
porta de entrada e foram ate a área de triagem e tinha dois profissionais (médicos) trabalhando e foi 145 
perguntado aos usuários quantos profissionais estavam atendendo, os mesmos relataram que somente 146 
um medico, perguntaram para os usuários se alguém queria fazer um relato por escrito, orientaram que 147 



 
deveria ser entregue na ouvidoria fala que o motivo da visita foi que a funcionaria Neumari Perpetua da 148 
Cunha recebeu um telefonema reclamando da demora de atendimento foi ai que constataram que só 149 

tinha uma medica atendendo foram verificar a escala quem estava no plantão foram informados por 150 
funcionários que era nos CAS por que a responsabilidade e  FAUEPG chegando La no CAS foi a Ana 151 
que atendeu os conselheiros falou que não tinha escala falou que não podia responder nesse momento 152 
ela ligou para alguém não sabem quem, quando retornaram para o hospital municipal chegando no 153 
balcão do hospital perguntarão pela assistente social , foi perguntado se ela poderia acompanhar os 154 

conselheiros na visita ela se recusou não quis acompanhar e sumiu do balcão fala que ligarão para a 155 
Tereza e ligarão para o senhor (secretario) quando entraram para dentro do hospital foi a Ana que nos 156 
acompanhou ai já tinha aparecido dois médicos foi comunicado que o medico tava no banheiro 157 
argumentou (Sergio) dês de três horas da tarde, fala que se preocuparam realmente se os funcionários 158 
estavam trabalhando, fala que no contrato que foi aprovado no ano de 2012 e 2013 é para ter 3 (três) 159 

profissionais (medico) na porta de entrada, solicita a escala dos médicos fala que a secretaria esta 160 
pagando para ter três funcionários e não um e nem dois, são três, fala que o numero da ouvidoria não 161 

esta em lugar visível para todos os usuários visualizarem, fala que no sábado estiveram no CAS de 162 
Uvaranas os conselheiros Sergio Ferreira Doszanet, Paulo saincler Heusi e Recson Eder Marques 163 
Pelentil fala que foram bem  atendidos na recepção porem tem dois problemas, a falta de medicamentos 164 
e na parede esta fixado o artigo do código penal referente a desacato a funcionário fala que na 165 

conferencia foi aprovado a retirada desses cartazes referente ao código penal, e deve ser colocado 166 
informações referente a saúde em todos os locais de saúde, solicita que a secretaria repasse a relação dos 167 

medicamentos que vai para o CAS. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala aproveitando que o 168 
secretario esta presente pergunta, o ano passado foi transferido a UTI do hospital da criança (João 169 
Vargas de Oliveira) para o hospital Bom Jesus se os equipamentos que estavam no hospital foram 170 

doados ou transferidos gostaria que o secretário esclarecesse como é que ficou essa situação se foi 171 

doado se foi vendido ou emprestado, se no hospital da criança tinha dez leitos como é que no hospital 172 
Bom Jesus só tem três e onde que esta o restante dos equipamentos fala que os equipamentos são do 173 
hospital João Vargas de Oliveira.  O secretario de saúde fala que ira responder todas as solicitações do 174 

conselheiro começando a primeira da UTI do Bom Jesus fala que foi feito um termo de concepção de 175 
três leitos a onde o hospital (Bom Jesus) se compromete a manter todos eles em perfeitas condições de 176 

manutenção ate o fim do contrato de ter que devolver para o poder público nas mesmas condições que 177 

recebeu o conselheiro Sergio pergunta por quanto tempo, o secretario fala que não lembra de cabeça 178 
mas ira passar a informação por escrito para o CMS os demais, estão no hospital da Criança o secretario 179 

fala que o segundo questionamento e sobre a visita do hospital fala que esteve lá e no momento que 180 
chegou no hospital estava os três atendendo estava o DR. Francisco mais uma medica que não se 181 
recorda o nome e o cirurgião que estava na sala 10(dez) fala como não é um contrato com a FAUEPG  182 
toda vez que falta um profissional e descontado a falta fala que tem três contratos de escala medica fala 183 
que não lembra de cabeça mas vai responder tudo por escrito a solicitação quanto ao terceiro 184 

questionamento sobre medicamento fala que tem alguns medicamentos em falta foi feita a compra toda 185 
no ano passado e por um problema de importação para fabricação dos medicamentos a ANVISA 186 

demorou para liberar para liberar os portos esta tendo um desabastecimento no Paraná  inteiro fala que 187 
foi feito uma comunicação oficial judicial e estão notificando todas pessoalmente mesmo assim eles 188 
falam que a prioridade quando tiver medicamentos será entregue para o consórcio Paraná 189 
Medicamentos em 2º lugar para São Paulo e Ponta Grossa é o 5º na lista de prioridade por causa do 190 
volume de compras fala que viram a possibilidade de outra saida fazendo uma dispensa de licitação para 191 

adquirir os medicamentos que estão faltando, mas daí eles querem cobrar o dobro do valor que nós 192 
temos registrado como irão justificar ao Ministério Publico e ao tribunal de contas que estão comprando 193 
o mesmo medicamento da mesma empresa que não entrega e que já está em registro de preço e pagando 194 
o dobro, então fomo na Promotoria Publica e repassaram para o Promotor a lista que está faltando e o 195 
porque, o Promotor acha que não conseguiram resolver no âmbito de Ponta Grossa e que ele teria que se 196 



 
reunir com todos os promotores para verificar se as industrias não estão segurando para aumentar o 197 
preço, e ele nos relatou que isso ele faria com o Conselho dos Promotores, fala que já mandaram para a 198 

Câmara Municipal uma lei para incluir Ponta Grossa no consórcio Paraná Medicamentos. A presidente 199 
fala que essas visitas surpresas irão acontecer e que realmente tinha apenas um médico no momento,  200 
reafirma que as providencias dos conselheiros de chamar a Assistente Social para acompanhar na visita, 201 
foi desagradável, se fazem isso com nós conselheiros imagine o que se faz com uma pessoa doente, fala 202 
que não poderiam adentrar o hospital com alguém do PS, a funcionária se negou a nos acompanhar e 203 

dar o nome dela , fala ainda que bom que a SMS está em peso na reunião, e essas visitas irão acontecer 204 
sim, o secretário de saúde fala que os conselheiros tem o total apoio da Secretária e fala que merece ser 205 
relatado este acontecimento e vai ser encaminhado para o fiscal do contrato e para a FAUEPG para 206 
prestação de esclarecimentos. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que para esclarecimento 207 
com relação a UTI do Bom Jesus, que não é uma UTI pediátrica, são leitos pediátricos dentro de uma 208 

UTI, que só cabem 3 leitos na UTI o bom Jesus recebeu agora em fevereiro que receberam R$ 740,00 209 
(setecentos e quarenta reais) para fazer reforma e daí ter uma UTI pediátrica dentro do Hospital.   3.1. 210 

Carlos Eduardo Coradassi (Protagonismo Juvenil DST/AIDS). O Conselheiro Carlos Eduardo 211 
Coradassi fala do evento do dia 10/03/2014 chamado Protagonismo Juvenil que foi bem interessante, 212 
com relação da formação de formar jovens na medida de prevenção DST/AIDS. Diego fala que foi o 213 
primeiro encontro Estadual que tiveram, fala que foram feitos vários trabalhos aqui em Ponta Grossa e 214 

foram abertas várias portas de trabalho junto aos universitários da UEPG, e já vai iniciar o Projeto de 215 
Enfermagem na busca de prevenção do HIV. 3.2. Jiovany do Rocio Kissilevicz. A presidente fala que 216 

foram convidadas (Jiovany e Neumari) a participar da Mulher Atitude pela SESA, na semana passada, 217 
fomos segunda e terça (dia 10/03/2014 e 11/03/2014) onde fomos representando o Conselho Municipal 218 
de Saúde, fala que trouxeram bastantes idéias para o Evento do Dia da Mulher. 3.3. Neumari Perpetua 219 

da Cunha (Mulher Atitude). Fala sobre o Evento do Dia da Mulher realizado em 14/03/2014. Fala que 220 

pela primeira vez o Conselho Municipal de Saúde organizou a semana da Mulher já que no mês de 221 
março são organizados vários eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, então o 222 
Conselho também quis participar trazendo pra discussão e para debate a questão do Controle Social de 223 

Saúde relativa à atenção da saúde da mulher, então nós realizamos um projeto deste encontro que nós 224 
denominamos “Mulher Saúde e Cidadania”, foi divulgado em vários pontos e tiveram a satisfação de 225 

ser incluído esse encontro no calendário oficia do município, e quem organiza essa questão da semana 226 

da mulher é a Fundação Municipal da Cultura, fala que no evento do Conselho tivemos a participação 227 
de 32 mulheres representantes das seguintes entidades: Rede Feminina de Combate ao Câncer, Grupo 228 

Reviver, Centro Municipal da Mulher, 3ª Regional de Saúde, SOS, Selo Social, Secretária de 229 
Assistência Social, Setor da Vigilância Epidemiológica, nesse evento foi efetivado a Comissão de 230 
Materna Infantil que irá debater a saúde da mulher, foi abordado vários temas sobre à saúde da mulher, 231 
teve dinâmicas e roda de conversa com as mulheres, debatemos a saúde em várias dimensões. 232 
Concluímos que o evento foi a contento e atingimos o objetivo que era divulgar o Conselho de Saúde, e 233 

conseguimos agregar parceiros para nossa Comissão fortalecendo assim o Controle Social. A presidente 234 
fala que podemos sim estar levando a cada 15 dias uma roda de conversa para estar falando sobre a 235 

saúde da mulher, acredita que pode levar para frente esse tema juntamente com os demais conselheiros 236 
e com o pessoal que participou. A presidente passa a palavra para o conselheiro Leandro Soares 237 
Machado, que fala sobre o encontro do LGBT, fala que foi feito em parceria com a OAB de Ponta 238 
Grossa, fala que foi de relevância social e que o encontro foi de um grupo pequeno porque a didática do 239 
Palestrante Tones Reis é de poucas pessoas, mas que aquelas pessoas sejam multiplicadoras daquilo que 240 

aprenderam, fazendo uma síntese ele trata essa população que agora está sendo colocada em evidencia, 241 
trata sobre saúde, sobre a questão de amplo aspecto da pessoa como cidadão dentro da sociedade 242 
abordado a questão de identidade do individuo, fala que trouxe alguns materiais e irá deixar com a 243 
presidente e quem se interessar pelo tema que é bem interessante, fica o material para consulta. Fala que 244 
foi nomeado como coordenador da Federação dos Direitos Humanos, fala que estão fazendo uma 245 



 
comissão no município de Ponta Grossa para tratar de diversos temas, como a dignidade da pessoa 246 
humana, e o tema do LGBT é questão de homofobia. 4. Ordem do dia. 4.1 Apresentações do 247 

Relatório Anual de Gestão de 2013, Secretária Municipal de Saúde. Apresentado por Alexandra 248 
Luise Lopes. Fala da lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º: “§ 1º 249 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto 250 
neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de 251 
março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre 252 

o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla 253 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 254 
da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000. § 3º Anualmente, os entes da Federação 255 
atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às 256 
exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo 257 

Conselho de Saúde.” Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em 258 
conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Secretaria 259 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2013. Foi elaborado em conformidade com as 260 
ações propostas na Programação Anual de Saúde 2013, com os compromissos contidos no Plano 261 
Municipal de Saúde (Resolução CMS nº. 11 de 22/12/2010) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é 262 
um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no 263 

processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS. O Relatório de Gestão será registrado no 264 
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, 265 

e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.  Com o presente 266 
documento a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura 267 
correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento 268 

permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que 269 

vivem em Ponta Grossa. Vigilância Nutricional Ano: 2013 identificação (esfera de gestão 270 
correspondente): Vigilância em Saúde / Atenção Primária: objetivo, diretrizes, Metas. Mortalidade e 271 
Nascidos Vivos do ano de 2013, Identificação (esfera de gestão correspondente) Vigilância em Saúde: 272 

objetivo, diretrizes e metas. Tuberculose do ano de 2013: objetivos, diretrizes e metas. Hanseníase do 273 
ano de 2013, identificação (esfera de gestão correspondente) média complexidade: objetivo, diretrizes e 274 

metas. Agravos de notificação obrigatória do ano de 2013, identificação (esfera de gestão 275 

correspondente) vigilância em saúde: objetivos, diretrizes e metas. Programa de atendimento as vítimas 276 
de violência sexual do ano de 2013, identificação (esfera de gestão correspondente), vigilância em 277 

saúde: objetivos, diretrizes e metas. Programa de imunização do ano de 2013, identificação (esfera de 278 
gestão correspondente), vigilância em saúde: objetivo, diretrizes e metas. Rede de Proteção a criança e 279 
adolescente vitima de violência do ano de 2013, identificação: vigilância em saúde, atenção primaria: 280 
objetivo, diretrizes e metas. Ação estratégica para a atenção primaria do ano de 2013, identificação: 281 
atenção primaria: objetivo, diretrizes e metas. Ações estratégicas para atenção ambulatorial 282 

especializada do ano de 2013, Identificação: media complexidade: objetivo, diretrizes e metas. 283 
DST/AIDS do ano de 2013, identificação: Media complexidade: objetivo, diretrizes e metas. Ações 284 

estratégicas para a atenção hospitalar do ano 2013, identificação: Gestão hospitalar: objetivo, diretrizes 285 
e metas. Zoonoses e vetores do ano 2013, Identificação: Vigilância em saúde: objetivo, diretrizes e 286 
metas. Ações estratégicas para a vigilância em saúde mental do ano de 2013, identificação: atenção 287 
primaria objetivo, diretrizes e metas. SIATE/SAMU do ano de 2013, identificação: gestão hospitalar: 288 
objetivo, diretrizes e metas. Controle social do ano de 2013, identificação: secretaria municipal de 289 

saúde: objetivo, diretrizes e metas. Assistência farmacêutica e recursos materiais do ano de 2013, 290 
identificação: Atenção primaria: objetivo, diretrizes e metas. Ouvidoria da saúde do ano de 2013, 291 
identificação: secretaria municipal de saúde: objetivo, diretrizes e metas. A presidente coloca em 292 
votação o Relatório Anual de Gestão de 2013, aprovado por unanimidade 16 (dezesseis) votos 293 
favoráveis. A reunião foi encerrada às 20h19min.   294 


