
 
 Ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Ao dia 29 do mês de abril de 1 

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 oitava reunião ordinária do CMS de 3 

Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Adriana Crivoi, Cássia 4 

Zweifel Moro Gesuato, Charles Renan Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Elaine Rinaldi, Vera Lucia 5 

Wosgerau, Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Sonia Ruiz Santana Gonçalves, Sergio 6 

Ferreira Doszanet, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcelos, 7 

Alexandra Strack Camargo, José Fabiano Costa Justus, Elisabete Ap. Antunes do Nascimento, Rosangela 8 

Rigoni deu quórum, a Presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura 9 

da reunião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e 10 

Aprovação da Ata 7ª da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1 Relatos das Comissões: Comissão de 11 

Orçamento Programas e Projetos. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do projeto 12 

“Ampliando e Consolidando a Rede de Atenção Psicossocial no Município de Ponta Grossa”. 1. Leitura 13 

e Aprovação da Ata 7ª e 8ª da reunião Ordinária: A presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz, fala que 14 

a 7ª ata será corrigida com as ressalvas do conselheiro Paulo Saincler Heusi, na linha 12 e 140, ficando 15 

aprovação para próxima reunião. 2. Relato Geral. 2.1 Relatos das Comissões: Comissão de Orçamento 16 

Programas e Projetos. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que tiveram 3 (três) reuniões, fala 17 

que dia 22/04foi referente ao CAS onde a comissão analisou os pontos e foi colocado e solicitado para 18 

mudança no edital do dia 22, no dia 24 voltamos a discutir o CAS, e ontem (28/04/2014), onde tinha a 19 

pauta referente aos CAS’s onde deveria vir o Doutor Pedro, para dar algumas explicações e não 20 

compareceu e não veio ninguém da Secretária a comissão apenas analisou referente ao projeto da Pia 21 

União das Irmãs da Copiosa Redenção – Comunidade Terapêutica Rosa Mística, usando a resolução nº 22 

08/2014/CMS aprovada referente as entidades que solicitam verbas junto a Prefeitura, e ficou esclarecido 23 

que no Plano de Aplicação de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para compra de imobiliário e o prazo 24 

desse projeto é de 23/04/2014 a 24/06/2015, a comissão não encontrou nada contra porque pela resolução 25 

nº 08/2014/CMS a prestação de contas é através do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando 26 

terminar este projeto devem trazer a liberação do Tribunal de Contas. 3. Informes Gerais: A presidente 27 

Jiovany do Rocio Kissilevicz, fala que como já foi falado na reunião passada sobre os 20 (vinte) anos do 28 

Conselho Estadual e o Seminário será nos dias 27 e 28 de maio em Curitiba, informa que quem vai 29 

representar o CMS é a conselheira Juliana de Jesus Maciel; fala referente à XVIII Plenária Nacional de 30 

Conselheiros de Saúde que será nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília e os Conselheiros que irão 31 

representar o CMS, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcelos, Eliane de Freitas e Rosangela 32 

Rigoni. A presidente fala que vai passar a palavra para o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala sobre 33 

o Seminário Estadual PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 2014; o conselheiro fala ainda que são 360 (trezentos e 34 

sessenta) vagas, lembrando que o Conselho aprovou os projetos PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE que é uma 35 

pareceria da Universidade com o Ministério da Saúde juntamente com a Prefeitura Municipal para 36 

questão da atenção primária para colocar todos os acadêmicos em varias atividades PET-SAÚDE, PET-37 

VIGILÂNCIA e PET-REDES, são três partes do mesmo processo do PRÓ-SAÚDE, diz que vai acontecer 38 

na terça-feira (o evento será nos dias 05 e 06 de maio de 2014) da semana que vem e virão todos os PET’s 39 

do Estado, vai vir então Cascavel, Maringá, Colombo, Curitiba, Guarapuava, são maios ou menos 300 40 

(trezentos) pessoas que vem discutir as experiências dos PET’s em suas cidades. A presidente fala que o 41 

Grupo Renascer enviou um convite do XII Seminário da Diversidade Sexual dos Campos Gerias e XI 42 

Fórum de Direitos Humanos: rompendo homofobia, construindo cidadania em referência ao dia 43 

Internacional de Combate à Homofobia, que será realizado no dia 14de maio de 2014 com inicio as 44 

18h00min horas no Centro de Cultura. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que gostaria de 45 

justificar a ausência do conselheiro Recson que levou o filho dele no Pronto Socorro. A presidente 46 

justifica a falta dos conselheiros que estão em Campanha Eleitoral do Sindicato, João Carlos dos Santos 47 

Camargo (of. nº 04/1014/Sindicato), e Sergio Luiz Ferreira Andrade (of. nº55/Sindicato). A conselheira 48 

Regina Aparecida Rodrigues informa que esta é a última reunião, diz que o Núcleo Regional de Serviço 49 



 
Social de Ponta Grossa (NUCRESS) vai enviar outro representante. A presidente passa a palavra para o 50 

Carlos Eduardo Coradassi, fala que na ultima reunião que participou tinha avisado que seria sua ultima 51 

reunião expôs que estava saindo diz que ficou muito chateado com relação na ata não constar o motivo, 52 

porque na ultima ata foi colocado apenas questões pontuais, eu preciso que conste na ata exatamente o 53 

que aconteceu dia 1º de Abril de 2014, se a ata é transcrita literalmente não pode ser modificada e ter 54 

colocado questões pontuais, a ata do dia 1º de abril apartir de um certo momento foi uma reunião 55 

confidencial mas a minha fala foi na reunião pública, no dia que recebi a ata mandei um email solicitando 56 

que fosse incluída a minha fala da mesma forma da ultima reunião, por isso que estou aqui e repito minha 57 

fala e solicito que esta fala seja incluída na ata porque eu preciso desta fala para um processo judicial 58 

então é importante pra mim que eu estou saindo do Conselho mediante uma denuncia que a nossa 59 

presidente recebeu de pessoas ligadas ao Conselho e isso ela comentou na reunião da mesa anterior a 60 

reunião do dia 1º de abril, falando que eu estaria pagando R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês para ela 61 

votar do lado do gestor, eu preciso que isso seja incluído na ata que isso tem que ser averiguado, esse é o 62 

motivo de eu não ter pedido a substituição do Conselho ainda. A presidente fala que recebeu sim o email 63 

esperei você (se refere ao Carlos Eduardo Coradassi) na ultima reunião para colocar no pleno a tua fala 64 

com certeza vai ser colocado na integra conforme você falou isso nem compete passar pelo pleno foi 65 

falado antes da reunião fechada e diz que se pode pegar a cópia da gravação, pergunta se algum 66 

conselheiro quer falar alguma coisa, ninguém se manifestou. A presidente fala que na reunião passada 67 

perguntou três vezes para os conselheiros se aprovavam a ata, e o pleno aprovou como fica o CMS 68 

aprovando que já foi passada a sua cadeira (da mesa diretora) de 1º secretario para outro conselheiro, e já 69 

foi aprovado pela plenária na reunião passada.  A presidente fala que esta discussão deveria ser na reunião 70 

passada. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do projeto “Ampliando e Consolidando a Rede de 71 

Atenção Psicossocial no Município de Ponta Grossa”.  A gerente de Saúde Mental Sr. Ana Paula 72 

Almeida Rocha Ohata fala sobre projeto da Saúde Mental Ampliando e Consolidando a Rede de Atenção 73 

Psicossocial no Município de Ponta Grossa, Saúde Mental  e Atenção Primária em Saúde, Programação 74 

Prévia, Saúde Mental e Urgência e Emergência, Supervisão Clinico- Institucional para Rede de Atenção 75 

Psicossocial- CAPS II, CAPS AD e CAPS , Supervisão de gestão. O conselheiro Sergio Ferreira 76 

Doszanet fala que vai solicitar para a Mesa Diretora que solicite para a Secretaria Municipal de Saúde o 77 

total de equipes de Saúde da Família e que seja encaminhado o nome dos funcionários que irão fazer o 78 

curso de capacitação. A conselheira Cássia Zweifel Moro Gesuato fala que uma coisa importante que 79 

tínhamos que pensar é aqui dentro do CMS um jeito de amarrar não importa quem é o Secretario de 80 

Saúde se mudou de secretario, ele tem que assumir um compromisso com o CMS em continuar os 81 

projetos que estão em andamento porque se pensarmos quando dinheiro que é gasto, quanta coisa, quanto 82 

trabalho e por isso não se consegue construir nada. A presidente fala do curso de capacitação de 83 

conselheiros será dia 03 e 10 de maio de 2014. A presidente coloca em votação para os conselheiros que 84 

participam do curso de capacitação para que seja mudado para os dias 10 e 17 de maio de 2014; aprovado 85 

por 5 votos favoráveis e 3 abstenções. A presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz, encerra às 19h41min 86 


