
 
 Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezenove dias do 1 

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

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

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

Delgobo, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia Zweifel Moro Gesuato, Alexandra Luise Lopes, 5 

Charles Renan Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Simone Schenfeld, Cesar Jose Campagnoli, 6 

Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Vera Lucia Wosgerau, Francisco Nestor Marochi, 7 

Giselle Aparecida Bombieri, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos, Inez Rosemari 8 

Safraide, Célio Leandro Rodrigues, Recson Eder Marques Pelentil, Jiovany do Rocio Kissilevicz. 9 

Verificada a presença de quorum, o Vice Presidente Carlos Eduardo Coradassi assumiu e procedeu 10 

a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do 11 

dia 1. Leitura da Ata e Aprovação: 4ª Ata (ordinária). 2. Palavra dos conselheiros que representa o 12 

conselho 3. Ordem do Dia: 3.1. Apresentação e Apreciação do Plano de Aplicação dos recursos 13 

correspondentes ao VIGIASUS. 3.2. Apresentação do Relatório de Gestão de 2012, e 14 

encaminhamento para as respectivas comissões 3.3. Apreciação da resolução da 1ª Plenária 15 

Resgatando as Propostas e Construindo as Redes de Atenção a Saúde de Ponta Grossa. 4. Informe 16 

aos conselheiros.  1. Leitura da Ata e Aprovação: A Plenária decide substituir a 4° Ata Ordinária 17 

por Memória da reunião. 2. Palavra dos conselheiros: A conselheira Jiovany Kissilevicz fala sobre 18 

o Encontro Mulher de Atitude que participou, comentando que no encontro foi tratada da questão da 19 

prevenção de câncer de colo de útero e de mama e da violência contra mulher. A conselheira Giselle 20 

Bombieri informa que já foi feita análise da documentação da entidade da Associação Ministério 21 

Melhor Viver e está tudo correto, portanto a Plenária deve aprovar o credenciamento da mesma. A 22 

Plenária aprova à inscrição da entidade da Associação Ministério Melhor Viver no Conselho 23 

Municipal de Saúde. A conselheira Juliana de Jesus Maciel comenta sobre reunião da Comissão de 24 

Maternidade e Mortalidade Infantil do dia 14 de março de 2013, explicando que foi feita avaliação 25 

de óbito e foi deliberado que serão construídas políticas públicas a partir de 2013 voltadas para esta 26 

questão. A conselheira Juliana de Jesus Maciel comenta também sobre reunião da Comissão de 27 

Gestão do Controle Social explicando que foi discutida a questão dos conselhos locais e ouvidoria 28 

do SUS, e foi repassado para esta comissão que agora dentro da prefeitura há uma ouvidoria com 29 

profissional concursada. A conselheira Juliana de Jesus Maciel comenta também que a Comissão 30 

achou viável a solicitação do Vereador Paulo Cenoura para a participação do Conselho de Saúde na 31 

Audiência Pública: Pacto Pela Saúde. A conselheira Eliane de Freitas se dispõe a participar da 32 

Audiência Pública: Pacto Pela Saúde. 3. Ordem do Dia: 3.1. Apresentação e Apreciação do 33 

Plano de Aplicação dos recursos correspondentes ao VIGIASUS. O conselheiro Carlos Eduardo 34 

Coradassi, na apresentação sobre o VIGIASUS, fala que o mesmo programa do Estado que faz a 35 

vigilância em saúde. A vigilância em saúde é o acompanhamento contínuo de eventos adversos a 36 

saúde. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala ainda que todos os Municípios que tenham 37 

Conselho Municipal de Saúde e participam do VIGIASUS irão receber recursos desde que façam o 38 

plano de aplicação, esse plano deve ser entregue até o dia 30 de março, sendo o objetivo principal a 39 

reestruturação da vigilância em saúde no Paraná. O Senhor Carlos Eduardo Coradassi explica o 40 

Plano de Aplicação dos recursos do VIGIASUS, fala que será feito custeio e investimentos no 41 

município com base nos critérios demográficos, epidemiológicos e fator de redução de desigualdade 42 



 
regional, será feita definição dos leitos em saúde níveis de complexidade, desenvolvimento de 43 

amplo processo de educação permanente para qualificação técnica e de gestão do setor. Quanto à 44 

estratégia de implantação o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi explica que a mesma está 45 

relacionada às normas do próprio programa VIGIASUS. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 46 

fala ainda que o total de recursos destinados ao Município de Ponta Grossa é o valor de R$ 47 

272.689,89. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi explica sobre o software que será utilizado. O 48 

Plano é aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. 3.2. Apresentação do Relatório de 49 

Gestão de 2012, e encaminhamento para as respectivas comissões. A conselheira Senhora 50 

Alexandra Luise Lopes explica que o Relatório de Gestão é instrumento de planejamento 51 

acompanhamento e avaliação da gestão do SUS, explica que também que o relatório de gestão deve 52 

ser colocado no SARGSUS que é um sistema do Ministério Público que é obrigatório desde o ano 53 

passado. A conselheira senhora Alexandra Luise Lopes comenta que foram cumpridas 85 metas não 54 

cumpridas foram 30 e metas parcialmente cumpridas foram 22 e 5 itens foram suprimidos na 55 

programação, sendo que ao todo existiam 137 metas e 62% delas foram cumpridas. A conselheira 56 

Alexandra Luise Lopes explica que o que não foi cumprido nesta programação, será para o remitido 57 

para execução na Programação Anual de Saúde subsequente. O Relatório foi aprovado com 58 

ressalvas da Comissão de Acompanhamento orçamentos programas e projetos que se reuniu nos 59 

dias 13 e 15 de março de 2013, nas dependências do Conselho Municipal de Saúde, para análise do 60 

Relatório Anual de Gestão (RAG) - 2012. Após avaliação do RAG 2012, a Comissão emitiu um 61 

parecer favorável à aprovação observando-se as ressalvas elaboradas nos Relatórios da 1° e 2° 62 

reunião da Comissão de Acompanhamento Orçamentos Programas e Projetos. A Plenária do 63 

Conselho Municipal de Saúde aprovou por unanimidade o Relatório Anual de Gestão 2012. Fica 64 

decidido pela Plenária que na pauta da próxima reunião será feita a apresentação da Programação 65 

Anual de Saúde 2013 e meia hora será para analise das entidades que solicitam inscrição no CMS. 66 

3.3. Apreciação da resolução da 1ª Plenária Resgatando as Propostas e Construindo as Redes 67 

de Atenção a Saúde de Ponta Grossa. O Vice Presidente coloca para aprovação a Resolução da 68 

Plenária. A Resolução é aprovada sem ressalvas. 4. Informe aos conselheiros. A conselheira 69 

Juliana de Jesus Maciel informa que foram em uma reunião no Parque dos Sabiás e eles estão 70 

solicitando a abertura de um conselho local e irão discutir isto em reunião no dia 21 de março às 71 

19h00min e informa que todos os conselheiros estão convidados a participar da reunião. A 72 

conselheira Juliana de Jesus Maciel solicita que sejam enviadas por email as datas das reuniões e 73 

comenta também que soube de uma carta que foi enviada ao conselho nacional de saúde declarando 74 

que existem conselheiros fazendo política dento do conselho, a conselheira Juliana de Jesus Maciel 75 

solicita que se essa carta foi feita seja lida em Plenária. A conselheira Regina Aparecida Rodrigues 76 

explica que com relação a ultima reunião do Conselho de Saúde, ela estava no mesmo dia em 77 

reunião do Conselho de Assistência e o Prefeito estava presente nesta reunião e pediu que sempre 78 

que houvesse reunião do Conselho Municipal de Saúde era para avisá-lo, então ela (conselheira 79 

Regina Aparecida Rodrigues) mostrou a convocação da reunião. A reunião é encerrada as 80 

20h00min. 81 


