
 
 Ata da 7ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezesseis dias do mês 1 

de abril de dois mil e treze, 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 sétima reunião 3 

ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Charles Renan Pinto Aurélio, 4 

Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Simone Schenfeld Monçalves, Regina 5 

Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Vera Lucia Wosgerau, Francisco Nestor Marochi, Sergio 6 

Ferreira Doszanet, Juliana de Jesus Maciel, Giselle Aparecida Bombieri, Paulo Saincler Heusi, José 7 

Timoteo Vasconcellos, João Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Inez 8 

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

Kissilevicz, Edson Luiz Ribeiro Ramos, Elysangela Bernardo Moromisa. Verificada a presença de 10 

quorum, o Presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu a abertura da reunião, 11 

cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata e 12 

Aprovação: 5ª e 6ª Atas (ordinárias). 2. Palavra dos conselheiros que representa o conselho: Sergio 13 

Ferreira Doszanet (1º Encontro de Saúde Mental), (Comissão de Avaliação de Desempenho e 14 

Contratos – (POA) 3. Ordem do Dia: 3.1. Análise das entidades, que solicitaram inscrição no CMS. 15 

4. Informe dos Conselheiros. 1. Leitura da Ata e Aprovação: O conselheiro Paulo Saincler Heusi 16 

faz algumas correções nas atas, e fica decidido que as Atas serão colocadas para aprovação na 17 

próxima reunião ordinária. 2. Palavra dos conselheiros que representa o conselho:  O Presidente 18 

Sergio Ferreira Doszanet faz a leitura da Observação feita pela comissão no Relatório Conclusivo 19 

de Avaliação de Desempenho de fevereiro de 2013 do Hospital Amadeu Puppi: “ A comissão de 20 

Avaliação de Desempenho de Contratos da 3ª Regional de Saúde em votação realizada na data de 21 

14/03/2013 com resultado 3x2 deliberou pelo não desconto financeiro decorrente do 22 

descumprimento das metas físico-financeira, quantitativas e qualitativas estabelecidas no POA até a 23 

avaliação da competência de abril de 2013, por entender que existe a necessidade de novo gestor 24 

Municipal de Saúde em estar tomando conhecimento quanto ao desempenho do hospital para adotar 25 

as medidas cabíveis visando a correção das falhas quanto a produção ambulatorial e hospitalar 26 

apontadas pela SCRACA. Votaram a favor da realização do desconto financeiro: Cássia e Sérgio 27 

Ferreira Doszanet.” O Presidente Sergio Ferreira Doszanet comenta sobre o Hospital Evangélico 28 

que eles fizeram contrato com a Secretaria Municipal de Saúde referente ao Ultrasson, o presidente 29 

Sergio Ferreira Doszanet informa que o aparelho foi retirado do Hospital Municipal e passado para 30 

o Hospital Evangélico, declara que o mesmo(Hospital Evangélico) acabou com as filas. A 31 

conselheira Giselle Bombieri pergunta se já foi verificado junto as unidades básicas como se o 32 

agendamento esta funcionando. O Presidente fala que isto deve ser passado para Comissão de 33 

Atenção Básica para que se encarregue de fazer está verificação. 3.1. Análise das entidades, que 34 

solicitaram inscrição no CMS O Presidente Sergio Ferreira Doszanet apresenta Neumari, explica 35 

que ela (Neumari) virá para o Conselho Municipal de Saúde a fim de ajudar com o trabalho dos 36 

Conselhos Locais. A conselheira Juliana de Jesus Maciel comenta sobre a questão da acessibilidade 37 

quanto às reuniões dos conselhos locais, informa que foi feito Oficio pedindo carro para reunião no 38 

Silas Sallen e ela (Juliana de Jesus) pensou que o pedido foi feito para uso do carro pela Comissão, 39 

porém depois este pedido foi cancelado pelo Presidente, informa que alguns conselheiros, inclusive 40 

ela (Juliana de Jesus Maciel), tiveram dificuldades com a acessibilidade devido à falta de carro. A 41 

conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz comenta que souberam da reunião no Silas Sallen na 42 



 
audiência pública de saúde do dia 11 de abril, e depois quando receberam o relatório de atividades 43 

do Conselho Municipal de Saúde souberam que foi feita uma solicitação de carro para reunião e que 44 

posteriormente esse carro foi cancelado. A conselheira declara que foi uma situação muito chata ela 45 

(Jiovany do Rocio Kissilevicz) e a coordenadora da Comissão de Controle Social (Juliana de Jesus 46 

Maciel) não poderem ir à reunião por falta de carro. A conselheira Giselle Bombieri declara que 47 

houve uma reunião de Comissão que ela não foi comunicada. A conselheira Vera Lucia Wosgerau 48 

fala que a reunião do controle social foi muito boa e que é importante que o controle social seja 49 

pensado de uma forma geral, e informa que a próxima reunião ficou marcada para o dia 24/04/13 ás 50 

13h15min no Silas Sallen. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi declara que se a Plenária julgar 51 

necessária a sua saida da Vice Presidência do Conselho Municipal de Saúde, agora passou para o 52 

segmento do gestor, ele coloca seu cargo a disposição, declara, portanto que isto fica a critério da 53 

Plenária. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet informa sobre Projeto de captação de recursos 54 

direcionados ao terceiro setor que ocorrerá nos dias 24 e 25 de abril das 13h00min as 17h00min no 55 

Sistema FIEP – Auditório II – Rua: Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico Curitiba. A 56 

conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz informa sobre convite para o 5° Congresso de 57 

Movimentos Populares que ocorrerá no dia 27/04/13 das 13h30min às 18h00min na Câmara 58 

Municipal de Ponta Grossa. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet informa que conversou com a 59 

presidente do COMADE e ele (Sergio Ferreira Doszanet) percebeu que o Conselho Estadual de 60 

Saúde faz o mesmo trabalho que este conselho, porém na Resolução do Conselho Estadual de Saúde 61 

está prevista visitas nas entidades, declara que no COMADE existe uma comissão especifica para 62 

visita nas entidades, e explica que quando foi feita a Resolução 13/2011 do Conselho Municipal de 63 

Saúde referente ao cadastro de entidades, este conselho não tinha em mãos a Resolução da 64 

AMVISA de 30 de julho de 2011 que fala das entidades. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet 65 

pede, portanto, que os conselheiros analisem bem esta situação das entidades. A conselheira Giselle 66 

Aparecida Bombieri fala que tem uma preocupação com três etapas do cadastramento das entidades, 67 

comenta que existem entidades que pedem cadastramento só para fins de reconhecimento, mas que 68 

não recebem verba publica, existem outras que pedem cadastramento pela questão de receberem 69 

verba publica, e existem a questão dos hospitais que pedem cadastramento para reconhecimento 70 

como entidades, e explica que o mais importante que fazer a analise de documentos é saber se estas 71 

entidades estão atendendo a população. O Presidente Sergio Ferreira Doszanet coloca para Plenária 72 

decidir se será feita visita ou não. Fica decidido que serão feitas as visitas por parte da Comissão 73 

responsável pelo cadastro das entidades. 4. Informe dos Conselheiros.  O conselheiro Paulo 74 

Saincler Heusi sugere que o conselho de uma lida no regulamento e veja o que precisa ser alterado e 75 

enviem as sugestões e depois seja marcado reunião para discutir o assunto. A conselheira Giselle 76 

Bombieri informa que hoje recebeu um telefonema do Diário dos Campos perguntando o que o 77 

Conselho Municipal de Saúde achava do caso da UTI do Hospital da Criança, e ela (Gizelle 78 

Bombieri) comentou sobre a visita que o Conselho fez ano passado no Hospital da Criança onde 79 

segundo a conselheira foi verificada que a UTI foi fechada por falta de um nutrólogo (profissional 80 

que cuida da alimentação dos pacientes na UTI). O conselheiro Célio Leandro Rodrigues informa 81 

que o movimento da ATERRA terá uma reunião amanhã as 15h00min na Câmara Municipal e 82 

convida a todos que quiserem para estarem presentes. A reunião é encerrada às 19h40min. 83 


