
 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS - Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e 1 

dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 42 – 2 

sala 4 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a nona reunião ordinária do 3 

Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Liro 4 

Dionisio Sokolowski, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina 5 

Rosa Pedrozo, Márcia Therkes, Péricles Martim Reche, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler 6 

Heusi, Juliana de Jesus Maciel, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Jefferson Leandro Gomes Palhão, 7 

Candido José Colesel, e Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Recson Eder 8 

Marques Pelentil, Ana Caetano Pinto e Andréa Marques Ribeiro. O Presidente em exercício Leandro 9 

Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os 10 

presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das atas: 8ª ata de reunião Ordinária. (05 min.) 2. Relato 11 

Geral. 2.1. Relato das Comissões. (20 min.). 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do 12 

cadastro das entidades: “Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Ponta Grossa”; 13 

“Associação Ministério Melhor Viver”; “Associação de Apoio, Atendimento e Acessoria 14 

Comunidade Surda de Jesus Souza Ribas”; “Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, 15 

Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (FAUEPG)”. (10 min.). 4.2. 16 

Apresentação do plano de aplicação da Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Ponta 17 

Grossa. (15 min.). 1. Leitura e Aprovação das atas: 8ª ata de reunião Ordinária. Ata aprovada sem 18 

ressalvas. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. A conselheira Ana Maria Bourguignon relatora 19 

da Comissão de Vigilância e Assistência a Saúde informa que a mesma se reuniu no dia 12 de maio, 20 

porém por não estarem presentes muitos membros da comissão, a reunião não teve quórum. O 21 

conselheiro Leandro Soares Machado coordenador da Comissão de Orçamentos, Programas e 22 

Projetos informa que a mesma reuniu-se no dia 10 de maio, com os conselheiros presentes: Diego 23 

Osmar Rodrigues, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Simone Schenfel Monçalves, Claudia 24 

Cristina Saveli, Leandro Soares Machado, Elaine Cristina Lupepsa Machado, Elaine Cristina Antunes 25 

Rinaldi. Iniciou-se a conferência dos documentos enviados pelas entidades para cadastro de novas 26 

entidades e renovação das já cadastradas. Após a análise dos documentos das entidades que 27 

entregaram no prazo estipulado conforme Resolução nº 008/06/2015, a comissão verificou que a 28 

documentação (processo 1180561/2016) da entidade “Associação dos doadores voluntários de 29 

medula óssea Você Consegue”, que foi entregue fora dos prazos (10 de maio de 2016) e os 30 

encaminhamentos, não seguiram os trâmites orientados pela resolução, desta forma a comissão 31 

sugere o indeferimento da inscrição da referida instituição. O prazo segundo a resolução, para 32 

entrega dos documentos no CMS era até dia 15 de abril de 2016, outras entidades, solicitaram 33 

também a flexibilidade no prazo, porém não houve. A comissão encaminhou ao pleno, para a decisão 34 

desta entidade em particular. Sendo aprovado este caso, por exemplo, abriria brechas para outros 35 

casos. Realizou-se a discussão e análise do Projeto Consultório na Rua: projeto de implantação no 36 

município de Ponta grossa como alternativa de Acesso à saúde de Pessoas em Situação de Rua, como 37 

modalidade de política Nacional de Atenção Básica No SUS. O conselheiro Leandro Soares Machado 38 

solicitou explanação sobre a aplicabilidade em Ponta Grossa para o Sr. Diego Osmar Rodrigues um 39 

dos autores do projeto. A conselheira Inês diz que é um projeto que rompe paradigmas em relação às 40 

pessoas em situação de rua. A conselheira Elaine diz precisamos compreender que os resultados não 41 

são imediatos, e sim em longo prazo, trata-se de uma proposta de ampliação de acesso à saúde a 42 



 
esta população. A conselheira Regina complementa a importância do trabalho multidisciplinar. Após 43 

a discussão a comissão deu parecer favorável. A reunião da comissão encerrou-se às 20h: 20min. 44 

Após uma série de discussões, referentes ao Cadastro das entidades que não entregaram no prazo a 45 

documentação no Conselho Municipal de Saúde. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão 46 

encaminha para votação do pleno a aceitação ou não para que se abra novo prazo até o dia 20 de 47 

maio pra receber a documentação das entidades que não enviaram ao CMS. Por 11 votos favoráveis 48 

ao não abrimento de novo prazo e 07 contrários, não se abre novo prazo para entrega de 49 

documentação. 3. Informes Gerais: O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão informa que não 50 

havia sido publicado, até o dia 13 de maio, decreto homologando as entidades que compõe o 51 

Conselho Municipal de Saúde de 2016. Porém agora já foi publicado o Decreto 11240 de 13 de maio 52 

de 2016 no Diário do Município do ultimo final de semana. O Vice Presidente Leandro Soares 53 

Machado informa que a conselheira Cláudia Saveli, como justificativa de falta encaminhou ao CMS 54 

atestado médico, porém não é aceita a justificativa por esse meio pelo motivo de que, se o 55 

conselheiro titular não puder comparecer a reunião, deve-se informar ao conselheiro suplente a sua 56 

ausência, caso o suplente também não possa comparecer a reunião na presente data a entidade deve 57 

justificar a secretaria executiva a ausência por meio de ofício assinado pelo presidente/coordenador 58 

da entidade. 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do cadastro das entidades: “Rede Feminina de 59 

Combate ao Câncer Regional de Ponta Grossa”; “Associação Ministério Melhor Viver”; “Associação 60 

de Apoio, Atendimento e Acessoria Comunidade Surda de Jesus Souza Ribas”; “Fundação de Apoio 61 

ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta 62 

Grossa (FAUEPG)”. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão informa que as entidades para 63 

aprovação são aquelas que, depois de avaliadas pela Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos 64 

e estavam com toda a documentação correta. Coloca-se em votação a aprovação destas entidades 65 

citadas. Aprovada por unanimidade. 4.2. Apresentação do plano de aplicação da Rede Feminina de 66 

Combate ao Câncer Regional de Ponta Grossa. A Srª Estela fala que foi Fundada em 12 de Maio de 67 

1956. Atendimento ao paciente e acompanhante carente com neoplasia entre homens, mulheres e 68 

crianças. Apoio ao doente da cidade fornecendo, medicamento, alimentação especial (ensure, 69 

nutrem 1.0, nutrem active), fraldas, equipo, exame de laboratório, cesta básica etc. Contempla aos 70 

moradores de Ponta Grossa, uma média hoje de 200 cadastros. Atendimento ao paciente e 71 

acompanhante vindo de cidades vizinhas necessitando de hospedagem, durante o tratamento de 72 

quimioterapia e radioterapia. Além da hospedagem para paciente e acompanhante fornecemos 5 73 

(cinco refeições diárias, além do transporte da casa até a clínica e vice-versa, de segunda a sexta-74 

feira. Contamos com 45 voluntárias, 1 Coordenadora Administrativa, 1 Assistente Social, 2 auxiliares 75 

de serviços gerais, 1 cozinheira, 1 auxiliar de Cozinha, 1 motorista. Contamos com 26 leitos para 76 

acomodar paciente e acompanhante de segunda a sexta- feira, divididos em ala masculina e ala 77 

feminina. Atualmente estamos com 200 pessoas que moram em nossa cidade, cadastradas que 78 

recebem assistência, destes 80 ativos. Contamos com duas lojas de bazar permanente anexa à casa 79 

de apoio as quais recebem doações de roupas e utensílios em geral, que nos ajudam na Manutenção 80 

da Casa de Apoio. Possuímos um bem equipado consultório Ginecológico, onde todas as manhãs são 81 

realizadas uma média de 7 exames preventivos pelo Médico Ginecologista Dr. Átila Volaco. Deste 82 

modo atuando na Prevenção do Câncer. Para dar continuidade a este projeto, estamos solicitando 83 

aprovação seguinte desdobramento: ANUAL: Vencimentos e salários: R$ 112.524,00; Contribuição 84 



 
Previdenciária INSS/: R$ 44.307,84 FGTS: R$ 10.500,00 Outras Obrigações Patronais: R$ 1.312,56; 85 

Outras Obrigações Patronais: R$736,32; Material consumo (compra de ensure e nutrem 1.0): R$ 86 

25.019,28; Total Projeto: R$ 194.400,00. O Convênio a ser aprovado passará a vigorar de 15.06.2016 87 

até 14.05.2017. Sendo pago em 12 parcelas de R$ 16.200,00. O presidente Jefferson Leandro Gomes 88 

Palhão fala que o projeto será repassado a comissão de orçamentos, programas e projetos para 89 

análise e pede que a comissão de assistência a saúde também analise o projeto. Sem mais assuntos 90 

tratar o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião as 19h: 20min.  91 


