
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

L E I S

L   E   I    Nº    1 2. 8 7 3, de 04/08/2017
Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR DIAS.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 421/2016, de autoria 
do Vereador José Nilson Ribeiro - Nilsão, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°. Fica  concedido   o  Titulo de  Cidadão  Honorário  de Ponta Grossa ao Senhor ADEMIR 

DIAS.
Art. 2º. A honraria   será     outorgada   ao   homenageado   de    conformidade   com    as dispo-

sições legais e regimentais pertinentes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de agosto de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 8 7 9, de 09/08/2017

Altera a Lei n. 12.814, de 30/05/2017, con-
forme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 09 de agosto de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 196/2017, de autoria 
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º.  A Lei n. 12.814, de 30/05/2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º. Fica instituído, por prazo indeterminado, o Programa Fundo Rotativo da Secreta-
ria Municipal de Educação, instrumento que viabiliza o repasse mensal de recur-
sos financeiros para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. (NR)

Art. 3º. A definição de valores a serem repassados a cada unidade escolar terá como 
base o número de alunos matriculados e com frequência regular, informados na 
estatística do mês imediatamente anterior ao mês do repasse. (NR)

Parágrafo único - Os valores dos repasses a cada unidade escolar serão discriminados 
em Decreto próprio.

Art. 4º. Compete a Secretaria Municipal de Educação realizar o repasse mensal de recur-
sos ao Programa Fundo Rotativo. (NR)

Parágrafo único - Os repasses de recursos serão realizados em 10 (dez) parcelas. (NR)
Art. 5º. ...
Art. 7º. A prestação de contas do Programa Fundo Rotativo de cada Unidade Escolar 

será realizada mensalmente, junto ao setor financeiro da Secretaria Municipal de 
Educação, acompanhada de toda a documentação necessária. (NR)

     § 2º. Revogado.
Art. 8º. ...”

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de agosto de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 8 7 2, de 04/08/2017

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor ARY NÓRA GUI-
MARÃES FILHO.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 31 de julho de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 172/2017, de autoria do 
Vereador Walter José de Souza - Valtão, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°. Fica  concedido   o  Titulo de  Cidadão  Honorário  de Ponta Grossa ao Senhor ARY NÓRA 

GUIMARÃES FILHO.
Art. 2º. A honraria será outorgada ao homenageado de conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de agosto de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 8 7 4, de 04/08/2017

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor RUBENS SELSKI.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 422/2016, de autoria 
do Vereador Paulo Cenoura, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°. Fica  concedido   o  Titulo de  Cidadão  Honorário  de Ponta Grossa ao Senhor RUBENS 

SELSKI.
Art. 2º. A honraria   será     outorgada   ao   homenageado   de    conformidade   com    as dispo-

sições legais e regimentais pertinentes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de agosto de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 6. 1 9 4  de 04/08/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 1950056/2017

R E S O L V E
 CONCEDER a partir de 02 de agosto de 2017, o pagamento da gratificação de 20% 
referente a função interina de Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Profª Izaura Maia 
Wolochate, à servidora SELMA DA ROSA COELHO, Professora, matrículas 11.021 e 16.860, carga 
horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, bem como CANCE-
LAR a partir da mesma data, o pagamento da gratificação de 32% referente a função de Assesso-
ramento Pedagógico
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de agosto de 2017

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N˚ 181/2017
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão na Forma 
Eletrônica N. 181/2017, a sua SUSPENSÃO, para  readequação do objeto através do protocolo n. 
2200263/17. Comunicamos que será informado, em tempo oportuno, a nova data e horário para 
abertura do referido Pregão, através de publicação em Diário Oficial do Município.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou 
ainda pelo fone (042) 3224 1176.

Ponta Grossa, 21 de março de 2017
Pregoeiro: Suzana C. Molina

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº nº 217/2017.
Data: 25 de agosto de 2017,
Horário: 14h00m
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de kits de material escolar para o ano 
letivo de 2018, que serão destinados a suprir as necessidades dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino de Ponta Grossa.
Valor máximo: R$ R$ 1.903.165,00 (um milhão, novecentos e três mil, cento e sessenta e cinco 
reais)
Dotação Orçamentária: 
09.002.12.361.0076.2.117.3.3.90.32.00.00. - 104 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Vis-
conde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax 
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 09 de agosto de 2017
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma ELETRONICA  nº 194/2017
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00 do dia 23 DE AGOSTO de 
2017, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma ele-
trônica REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de FIOS DE SUTURA, para aten-
der a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município. Valor Máximo: R$ 
459.800,96(quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais e noventa e seis cen-
tavos).  Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da pre-
feitura, ou pelo telefone (42)3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 01 de agosto de  2017.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

C O N T R ATO S

SEXTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 472/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAÇÃO APOIO LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento originário, que passa ter 
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dota-
ção orçamentária n° 090021236102152122/3390330300, 090021236102152122/3390330300, 
090021236102152122/3390330300 e 090021236102152122/3390330300. Código Reduzido nº 
886, 890, 889 e 888.”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 262/2017
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: MITRA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1076, na Vila Madu-
reira, destinado ao uso e funcionamento da Escola Municipal São Jorge da Secretaria Municipal 
de Educação.
VALOR: R$ 6.832,69 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) men-
sais.
PRAZO: início em 30/06/2017 e término em 01/07/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: Dispensa de Licitação n° 075/2017

D I V E R S O S

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2017

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
sito a Avenida Visconde de Taunay, 950, subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para 
ciência dos interessados, que estará aberto pelo prazo de 30 ( trinta) dias contados da data 

da publicação, no horário das 13:00 às 17:00 horas, a inscrição ao processo de credenciamento 
de FARMÁCIAS E DROGARIAS, tendo como objetivo o fornecimento de medicamentos aos 
usuários do Sistema Único de Saúde Municipal, quando da falta dos mesmos nas Unidades 
Básicas de Saúde, dentro de um rol de medicamentos estabelecido pela Coordenação de 
Assistência Farmacêutica , nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput,” e da  Lei 4.608 de 04 
de setembro de 1991 e suas alterações e instrução normativa n° 01, de 05 de dezembro de 1991, 
que estará disponível no local acima especificado.
Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para a participação es-
tarão disponíveis, a partir do dia 10 de agosto de 2017, no Departamento de Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde, paço Municipal.

Ponta Grossa, 09 de agosto de 2017.
ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quinze minutos, na sala 
de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a sétima reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodri-
gues, Jefferson Magno Pereira, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Fábia Cristine Rocha, Regina 
Rosa Pedrozo Rosa, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Már-
cia Cristina da Silva Rodrigues, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.115 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 20174

Sueli Terezinha Mensen, Leandro Santos Dias. Presentes Conselheiros Suplentes: Everson 
Milleo, Bruno Cavasotti Almeida, Ana Caetano Pinto.Participantes da Reunião:Ailton José Spitz-
ni, Simone Neumann, Flor de Liz, Robson Xavier da Silva. O Presidente José Timóteo Vasconce-
llos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os 
presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária.  2. Relatos Gerais. 
3. Informes Gerais.4. Ordem do Dia. 4.1.Eleição da Vice-presidência. 4.2. Apresentação da 
Inscrição da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa. O senhor José Timóteo Vasconce-
llos Sobrinho ao fazer a leitura da pauta informa que a Santa Casa de Misericórdia de Ponta 
Grossa não fará sua apresentação. 1. Leitura e Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária. O 
Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho diz que não poderá ser feita a provação da Ata por 
falta de quórum, tendo em vista no momento termos somente 08 (oito) Conselheiros e necessita-
mos de 13 (treze). O senhor Paulo Saincler Heusi lê o Art. 17 – As reuniões plenárias do Conselho, 
instalar-se-ão com a maioria absoluta (50% mais um do total), dos seus membros, exceto quando 
da alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. § 1º - Não 
havendo quórum à realização da reunião, a mesma terá início 15 (quinze) minutos após o horário 
previsto, com no mínimo 1/3 dos conselheiros titulares. Leu também o Art. 20 – As deliberações do 
Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa serão aprovadas pela maioria dos conselheiros 
presentes em edições de votos, salvo o contido no Art. 29 deste regimento. Sendo assim, com 08 
(oito) conselheiros presentes tem-se quórum para prosseguir a reunião. Dando sequência a pauta, 
à leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária. A conselheira Sueli Terezinha Mensen solici-
ta que seja colocado na íntegra o parecer da matéria “Pedido de Vistas, referente ao Relatório 
Anual de Gestão (RAG) 2016”. A conselheira Márcia Cristina da Silva Rodrigues questiona sobre o 
consórcio de medicamentos e foi informada que esse assunto já foi e aprovado em reunião ante-
rior. O conselheiro Leandro Santos Dias informou que depois de aprovada não tem como alterar. O 
conselheiro Paulo Saincler Heusi questiona a fala do conselheiro Diego Osmar Rodrigues sobre 
fazer ata das reuniões da mesa diretora. Também questiona sobre a colocação do conselheiro 
Felipe Simão Pontes sobre a sugestão de se manter a mesma comissão que já trabalhou na aná-
lise do Regimento Interno. Questiona que comissão que se comprometeu em apresentar o trabalho 
já feito. A conselheira Fábia Cristine Rocha esclarece que quando foi perguntado se a antiga co-
missão concordava em apresentar o trabalho já feito, foi dito que sim, inclusive a conselheira 
Claudia Cristina Saveli concordava com isso, o que ela não concordava era com a formação de 
uma nova comissão. A conselheira Fábia Cristine Rocha ainda disse que o conselheiro Diego Os-
mar Rodrigues perguntou a ela, e às conselheiras Claudia Cristina Saveli e Elaine Cristina Antunes 
Rinaldi se concordavam na apresentação, elas concordaram. O conselheiro Diego Osmar Rodri-
gues solicita a supressão da sua fala sobre a ata das reuniões da mesa diretora. Colocada em 
votação, foi aprovada com as ressalvas solicitadas pelos conselheiros presentes. 2. Relatos Ge-
rais. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues passa a palavra ao senhor Robson Xavier da Silva – 
Secretário Adjunto de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O mesmo iniciou falan-
do que sabe da necessidade de cumprir com o regimento e com a colocação de matérias para a 
pauta das reuniões, mas diz que está aqui para fazer a apresentação ao Conselho e pedir sua 
aprovação, pois a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi contemplada na última sexta-feira – 
02/06/2017, com recursos que ainda não foram transferidos, mas com a sinalização do Governo do 
Estado para a construção de 03 (três) Unidades de Saúde (UBS): a primeira UBS em Olarias – 
Sady Macedo Silveira, que vai ser construída ao lado da Biblioteca Pública Municipal, a segunda 
UBS no Bairro Dom Bosco, onde a Prefeitura já tem um terreno que vai desafogar a UBS Egon 
Roskamp do Santa Paula e a terceira no bairro do Santa Luzia – UBS Antonio Schwanzee que hoje 
é uma unidade pequena e não reúne boas instalações para atender bem a comunidade. Diz que 
veio até o CMS para pedir a aprovação da construção, pois deverá ser encaminhada toda a docu-
mentação para a Secretaria do Estado da Saúde (SESA) para anexar ao processo para que os 
recursos possam ser liberados o mais rapidamente possível. É uma questão de colocar para apro-
vação do Conselho a construção das três UBS e reunir toda a documentação solicitada e encami-
nhar em tempo hábil à SESA, por ser uma questão emergencial, para que o processo possa ser 
adiantado e possamos garantir o recurso. Pede para que conste em ata sua apresentação e solici-
ta aprovação do mesmo pelo Pleno. O senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que no 
momento não tem como aprovar a solicitação, pois não está na pauta e teria que passar pelo ple-
no. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues solicita ao senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho 
que substitua pela construção das três UBS o item 4.2. da pauta tendo em vista que a Santa Casa 
de Misericórdia não fará sua apresentação. O senhor Robson Xavier da Silva informa que serão 
repassados pelo Estado R$ 750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais) para a construção de 
cada UBS, é um projeto básico padrão, com planta tipo 02 e todos os equipamentos. O conselhei-
ro Leandro Santos Dias fala que ninguém vai ser contra a construção de três UBS, mas que a 
própria apresentação já macula a necessidade, e que os conselheiros ao aprovarem a construção 
serão corresponsáveis. Por isso solicita documentos relacionados ao repasse das verbas e projeto 
básico, para saber o que será aprovado, qual será o verdadeiro fim e para onde irá o dinheiro. O 
senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho solicita ordem para que não tenhamos um debate 
sobre o assunto que ainda não foi colocado em pauta. A conselheira Elaine Cristina Antunes Rinal-
di então solicita a todos os conselheiros presentes para que se coloque em votação se o projeto 
apresentado pelo senhor Robson Xavier da Silva, para a construção de três Unidades Básicas de 
Saúde deve entrar em pauta nessa reunião. Colocado em votação, recebeu 10 (dez) votos a favor 
e 05 (cinco) votos contrários. 3. Informes Gerais.O senhorJosé Timóteo Vasconcellos Sobrinho dá 
sequência à reunião, passa a palavra à conselheira Sueli Terezinha Mensen – Coordenadora da 
Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos informa que não houve reunião da comissão dia 
30/05/2017 por falta de quórum tendo em vista que só ela e o conselheiro Everson Milleo compa-
receram. Passa a fazer o relato sobre o contrato 394/2016 da Empresa Hygea Gestão & Saúde 
Ltda: Avaliação Mensal – Metas Físicas: A empresa alcançou 100 pontos nas seguintes metas: 
Grupo 1 – Procedimentos Diagnósticos: Diagnóstico por laboratório clínico; Diagnóstico por radio-
logia; Diagnóstico por ultrassom; e Diagnóstico por ECG. Grupo 2 – Procedimentos Clínicos: Aten-
dimento U/E at. especializada; Consultas com observação até 24h. Grupo 3 – Procedimentos Ci-
rúrgicos: Pequenas cirurgias. Grupo 4 – Média e Alta Complexidade Hospitalar: Internações U/E; 
internações UTI. Grupo 5 – Nº de Profissionais, conforme contrato: Profissionais presenciais; Pro-
fissionais em sobreaviso.Avaliação Mensal – Metas Qualitativas: Avaliação Mensal de Gestão e 
Desempenho na Área de Atuação. A empresa alcançou pontuação máxima nos seguintes itens: 
Profissionais utilizam EPIs e identificação; Profissionais cumprem diretrizes da NR 32 (OS SMS); 
Apresenta relatório de produção dos procedimentos ambulatoriais do mês anterior, conforme BPA; 
Entrega cópias da documentação dos profissionais(RG, CPF, Diploma, Título de Especialista) para 
cadastro no CNES; Cumprimento dos fluxos de atendimento aos pacientes que necessitem de in-
ternação e de transferências inter-hospitalares, de forma articulada com a rede Hospitalar e Regu-
lação; Cumprimento das Ordens de Serviços e protocolos internos da Instituição; Utilização do 
sistema de informação disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (prescrições, evolu-
ções, etc); Apresenta resposta às manifestações da Ouvidoria, tomando providências junto aos 
profissionais, quando necessário).Relatório de Acompanhamento do Contrato 394/2016 – Em-
presa Hygea Gestão e Saúde Ltda: Em conformidade com deliberação do Conselho Municipal de 
Saúde para acompanhar o referido contrato. No dia 18 de maio de 2017 ocorreu à reunião da co-
missão na sala da Secretaria Municipal de Saúde, a avaliação foi pautada em quantitativa e quali-
tativa. Dados apresentados pela fiscal do contrato Karen Marian da Costa Agner, extraídos do Tasy, 
conforme informações da fiscal do contrato as metas estão em conformidade com o pactuado no 
SISPACTO. a) Pautas da reunião contem considerações e recomendações, a) Os resultados quan-
titativos e qualitativos expressam o realizado no período de 01 a 30 de abril de 2017. b) A comis-
são, considerando os termos contratuais, submete a avaliação à Secretaria Municipal de Saúde e 
fiscais de contrato atestando que os índices foram alcançados, fazendo jus ao pagamento integral 
de parcelas referente ao mês de abril de 2017. Dos fatos: ocorre que os dados foram apresentados 
na reunião pela fiscal do contrato supracitado na reunião, não foi entregue a ata da reunião, por-
tanto desconheço o conteúdo da ata tornando-se impossível atestar a veracidade das metas apre-
sentadas. Para finalizar, a conselheira Sueli Terezinha Mensen informa que irá analisar mais docu-
mentos da citada empresa e informará o Conselho Municipal de Saúde sobre sua avaliação. O 
conselheiro Leandro Soares Machado fala que juntamente com a conselheira Sueli Terezinha 
Mensen estiveram na UBS Cézar Rocha Milléo – Vila Santana, para participarem da reativação do 
Comissão de Conselho Local, no dia 05 de junho, dando uma resposta à srª Nanci Apª Galhardi e 
alguns membros da comunidade. Foi feita a reunião, vendo as dificuldades e vendo o que o con-
selho local pode fazer, gerindo algumas dúvidas. Ficaram de reunir com a comissão para depois 

voltar a marcar nova reunião com a UBS e comunidade com um prazo de 30 (trinta) dias. O conse-
lheiro Diego Osmar Rodrigues informa que a 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher será dia 
13/06/2017 em Curitiba; sobre o convite e programação do COMAD para o Junho Branco, disponí-
vel no CMS; sobre o Edital acerca da realização de Audiência Pública, que será realizada no dia 
12/06/2017 - às 14h00, na sede da Justiça Federal de Ponta Grossarelacionada à destinação dos 
valores arrecadados a título de contrapartida da APMI/UNIMED; chegou para monitoramento, ciên-
cia e análise do CMS o Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2017, para ser encaminhado à 
Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos. 4. Ordem do Dia. 4.1.Eleição da Vice-presi-
dência. O senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho dando sequência à reunião sobre a eleição 
da vice-presidência que se encontra vaga com a saída da conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz, 
a conselheira Márcia Cristina da Silva Rodrigues pede a palavra e fala que o cargo não está em 
vacância, em momento algum ele esteve em vacância, pois ela foi nomeada no lugar da conselhei-
ra que saiue pede que conste em ata a legalidade desta eleição. O conselheiro Diego Osmar Ro-
drigues informa que na reunião anterior foi colocada em votação, inclusive com duas opções de 
ocorrer essa votação e os conselheiros presentes na mesma deliberaram pela opção de os interes-
sados se candidatarem na hora da reunião. O conselheiro Leandro Soares Machado lembra que a 
temática já foi alvo de discussão e diz que havendo vacância do cargo, pode ser feita a inscrição 
no momento da pauta. Como a conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz era conselheira e membro 
da mesa, uma vez que ela saiu o cargo não fica com ela nem com a entidade, devendo haver uma 
nova eleição para o mesmo. O conselheiro Leandro Santos Dias orienta que cabe a conselheira 
Márcia Cristina da Silva Rodrigues entrar com recurso, no momento não cabe questionar o pleno. 
O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinhoabre as inscrições para os conselheiros que 
quiserem se candidatar à vice-presidência: primeiramente a conselheira Sueli Terezinha Mensen 
se candidata, a seguir a conselheira Fábia Cristine Rocha. Com a candidatura da conselheira Fá-
bia, a conselheira Sueli retira a sua candidatura. Colocada em votação, a conselheira Fábia rece-
beu 12 (doze) votos a favor e 03 (três) abstenções. Sendo eleita então pelo Pleno como vice-pre-
sidente da Mesa Diretora a conselheira Fábia Cristine Rocha. Dando sequência a reunião, o 
conselheiro Diego Osmar Rodrigues solicita a atenção de todos para a votação para a construção 
de três Unidades Básicas de Saúde e passa à palavra ao senhor Robson Xavier da Silva, que es-
clarece que cada UBS custará R$ 750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais) cada uma, se-
guindo um projeto arquitetônico da SESA e toda a mobília também será fornecida pela SESA, so-
mando R$ 2.250.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinqüenta mil). Repetindo que a primeira UBS 
será em Olarias – Sady Macedo Silveira,que vai ser construída ao lado da Biblioteca Pública Mu-
nicipal, a segunda UBS no Bairro Dom Bosco e a terceira no bairro do Santa Luzia – UBS Antonio 
Schwanzee. Que foi somente na última sexta-feira que houve a informação que o Município seria 
contemplado com essa verba. Entre toda a documentação a ser apresentada junto a SESA está à 
aprovação do envio da documentação pelo Conselho Municipal de Saúde. Solicita que aprovar o 
recebimento por parte da prefeitura da construção das 03 (três) Unidades Básicas de Saúde, não 
implica em nenhuma responsabilidade ao Conselho Municipal de Saúde, porque é pura e simples-
mente a transferência de um recurso, porque a responsabilidade depois de todo o processo licita-
tório de construção das UBS será da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Secretaria Municipal 
de Saúde, claro que toda a documentação será apresentada em data oportuna ao CMS. Por hora 
é somente para acelerar o processo, para que a rubrica não vá para outros Municípios. O conse-
lheiro Jefferson Magno Pereira informa que o projeto já vem pronto e aprovado do Estado, não 
podendo ser mudada nem a cor, sendo um dinheiro que já vem carimbado para construção de 
UBS, diz não ver preocupação e solicita aprovação dos conselheiros. O conselheiro Leandro Soa-
res Machado diz que independente da votação, solicita que esse projeto seja enviado aos conse-
lheiros até mesmo por e-mail. Que ficou uma dúvida no seguinte: é um pleito dessa verba ou ela já 
está disponível. Se já é uma verba carimbada, estando disponível ou uma parcela está destinada 
à construção de UBS e o Município está requerendo. O senhor Robson Xavier da Silva diz que é 
um pleito junto ao Conselho e que junto ao Estado já está aprovado. O conselheiro Jefferson Mag-
no Pereira diz que o Estado disponibiliza o recurso para a construção de Unidades de Saúde pa-
drão naquele projeto nada podendo ser mudado, nem a cor. O recurso vem para ser construída a 
Unidade de Saúde aonde o Município escolheu. O Município somente informa o local onde vai ser 
construída a unidade. O senhor Robson Xavier da Silva diz que o montante somente estará dispo-
nível desde que se entregue toda a documentação, a escritura do imóvel, aí o recurso estará 
aprovado; aí faz-se a transferência via fundo. O conselheiro Leandro Soares se posiciona de que 
havendo a perspectiva de que primeiro pegaremos o recurso, depois vai fazer a aplicação, como é 
só um mero pleito, pode ser que o Município não atinja os critérios. É importante que independen-
te da votação de hoje, seja encaminhado aos conselheiros o projeto básico da construção das 
UBS. Uma vez aprovado pelo Conselho, solicita que seja nomeado um representante do mesmo 
para que acompanhe como se dará todo o andamento do projeto, para que tenha um membro da 
Comissão de Fiscalização. O conselheiro Felipe Simão Pontes pergunta o que realmente estão 
solicitando: a aprovação do pleito do recurso; a aprovação do projeto; a autorização para solicita-
ção do pedido. O senhor Robson Xavier da Silva diz que primeiro: o projeto é um projeto padrão da 
própria SESA; segundo: as localidades onde serão construídas as três unidades seguiram critérios 
técnicos e de necessidades. O que se pede é que se tenha uma apresentação no Conselho Muni-
cipal de Saúde de que o Município encaminhará a documentação para a SESA para aprovação do 
projeto e da construção dessas Unidades Básicas de Saúde e que o Conselho foi informado e 
passou pelo mesmo a proposta de construção das UBS. Para que depois o Conselho informe que 
não tem ciência ou não foi informado, que não passou pelo CMS a apresentação da proposta de 
construção destas UBS nestas localidades. O conselheiro Paulo Saincler Heusi diz que o senhor 
Robson Xavier da Silva está pedindo uma autorização para encaminhamento de documentos, 
pleiteando a construção das três unidades, não sendo reforma de nenhuma unidade já existente. 
Com a palavra a conselheira Sueli Terezinha Mensen, diz ser favorável a melhorias na área da 
saúde, mas por outro lado, fica receosa com os dizeres do senhor Robson, dizendo que foi somen-
te uma apresentação, o que ela discorda, pois para apresentação faltaram documentos, que o 
mesmo veio somente fazer uma fala do assunto. Diz não sabermos os critérios que envolvem o 
projeto, que fica difícil aprovar uma questão que desconhece. Então solicita que no mínimo se 
mande essa documentação para que se possa ser votado, pois no seu ponto de vista é como se 
assinar um cheque em branco (sic). Sendo perigoso isso para os conselheiros, que se for o caso 
marca-se uma reunião extraordinária para aprovação. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues soli-
cita ao pleno que poderíamos colocar a autorização da proposta em votação da construção das 
três Unidades Básicas de Saúde, com a ressalva que serão enviados os Projetos Básicos ao 
Conselho Municipal de Saúde para acompanhamento. O senhor Robson Xavier da Silva diz que os 
projetos básicos estão disponíveis no site da SESA por serem padrão. O presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho diz que no seu entender seria somente uma autorização para a construção, 
sem aprovação do projeto em si, só encaminhamento. Quando for para aprovar o projeto, deve vir 
à documentação e a mesma ser encaminhada para as devidas Comissões, que farão sua análise 
e encaminharão para o Pleno para ver se aprovam ou não. Isso deve ser feito para que amanhã os 
conselheiros não sejam prejudicados. O conselheiro Jefferson Magno Pereira informa que a fisca-
lização parte da Secretaria de Saúde do Estado tendo em vista o recurso ser Estadual, através de 
um engenheiro do Estado.O conselheiro Leandro Santos Dias diz que o problema central é político, 
tendo em vista a maneira como a Secretaria Municipal de Saúde trata o Conselho Municipal de 
Saúde, querendo apresentar tudo certinho, dentro da Lei, aprovado pelo Conselho, agora se já tem 
um projeto aprovado, se já tem documentação, se na sua fala o senhor Robson diz: nós queremos 
nos adiantar.A impressão é que tudo já está pronto, porque da parte da SMS não encaram os 
conselheiros como encaram a SESA e apresentam toda a documentação para ser aprovada, aí se 
chegaria a um entendimento, pois ninguém em sã consciência quer prejudicar a saúde do Municí-
pio. O presidente Sr. José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, reforça que não há como aprovar o 
projeto, pois há uma Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos que não se pode passar por 
cima, o Pleno pode deliberar a respeito da votação. O senhor Robson Xavier da Silva cita em 
consideração aos conselheiros e entende que quando se coloca que a questão é política, infeliz-
mente o tempo político e o tempo administrativo são um e o tempo do Conselho é outro. Quando 
fala que nós queremos nos adiantar, diz que nós estamos pleiteando junto ao Estado, junto ao 
Ministério da Saúde a reforma, ampliação e construção de Unidades de Saúde e que na semana 
passada por uma questão política e iniciativa própria um Vereador junto a um Deputado Estadual 
e ao Governador conseguiu essa verba. A nossa parte enquanto Secretaria Municipal de Saúde é 
reunir toda a documentação solicitada, para que a SESA possa analisar e aí dar a resposta se está 
tudo em ordem. Aí nessa parte o Conselho será fundamental, pois no momento, pois questões 
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políticas o dinheiro ainda não está disponível, quando fala em agilizar, é para não perder o repasse. 
O presidente Sr. José Timóteo Vasconcellos Sobrinho diz que vai encaminhar o mesmo para a 
Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos. O conselheiro Jefferson Magno Pereira diz que 
após a votação haverá o encaminhamento da documentação para a Secretaria de Estado da 
Saúde e depois para os trâmites legais, pois o projeto só será depois do recurso aprovado, solicita 
a votação autorizando o envio da documentação. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobri-
nho coloca em votação a proposta: Aprovada por12 (doze) votos a favor, 01 (um) voto contrário do 
senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e um (uma) abstenção, quanto ao envio à SESA da 
documentação para a construção das 03 (três) Unidades Básicas de Saúde. Por fim, o Presidente 
do Conselho Municipal de Saúde – Sr. José Timóteo Vasconcellos Sobrinho deu por encerrada a 
reunião às 19h56min.
______________________________________________________________________________

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, 
situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a nona reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Jefferson 
Magno Pereira, Débora Lee, Fábia Cristine Rocha, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes 
Oliveira, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho, Sueli Terezinha Mensen, Ana Maria Bourguignon de Lima e Leandro San-
tos Dias. Presentes Conselheiros Suplentes: Erika Schemiguel Basso, Bruno Cavasotti Almeida, 
Ana Caetano Pinto e Luiz Carlos de Oliveira. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho 
assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 
PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 8ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das 
Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do Relatório Anual de Ges-
tão (RAG) 2016. 4.2. Apresentação referente ao Relatório de acompanhamento do Contrato 
da Empresa Prestadora de Serviço ao Hospital Amadeu Puppi (Empresa HYGEA GESTÃO & 
LTDA). 1. Leitura e Aprovação da 8ª Ata da reunião Ordinária. Aprovada a 8ª Ata por 14 (qua-
torze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções.  A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala que o 
pedido de vista entrou na (7ª) sétima ata. Fala que a publicação tem que estar na integra até por-
que quando o CMS fizer o parecer para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, colocar o pe-
dido de vista para respaldar o CMS. 2. Relato Geral 2.1. Relato das Comissões. A conselheira 
Sueli Terezinha Mensen fala que os conselheiros não estão aparecendo nas reuniões da Comissão 
de Orçamento, Programas e Projetos, diz que os conselheiros se comprometeram em participem 
das reuniões. Diz que tem documentos para serem analisados. Fala ainda que se os conselheiros 
não possam participar das reuniões. Porque o trabalho é de relevância publica, vai ter que convidar 
algumas entidades pra fazer parte principalmente das comissões. O presidente José Timóteo Vas-
concellos Sobrinho fala da resolução nº 453 da responsabilidade de cada conselheiro em participar 
das reuniões das comissões, diz que quando o conselheiro não puder vir nas reuniões, peça para 
o suplente; porque as reuniões das comissões não estão tendo quorum. Porque há muitos docu-
mentos parados e precisam ser analisados pelas comissões. Fala ainda que no começo do ano foi 
definido que todas as terças feiras (tirando as reuniões Ordinárias) teria as reuniões da Comissão 
de Orçamento, Programas e Projetos. 3. Informes Gerais: A Conselheira Claudia Cristina Saveli 
fala que na comissão de Orçamento, Programas e Projetos têm que ter uma pauta e que o relatório 
do 1º quadrimestre foi entregue um dia antes para analisar. O conselheiro Leandro Soares Macha-
do pergunta se teve mais alguma reunião referente ao Plano de Cargos, Carreira e salários e se 
avançou. Diz que conversando com a conselheira Fábia Cristine Rocha, a mesma comentou que 
teve um dialogo só com o nível superior e não contempla a grande maioria. A conselheira Ana 
Maria Bourguignon de Lima fala que foi na audiência publica (relacionada à destinação dos valores 
arrecadados a título de contrapartida da APMI/UNIMED pela utilização de imóvel publico objeto 
dos autos nº 5000472-27.2016.404.7009); e como era a única conselheira presente naquele mo-
mento representando o CMS, a partir desta participação na audiência publica o oficial pediu que 
ela participasse das próximas etapas do processo; nesta audiência ficou acordado que tanto a 3ª 
Regional de Saúde (SESA) quanto a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; entrarem  em um 
acordo para que este dinheiro seja utilizado de forma conjunta; a Secretaria Municipal de Saúde 
alegou que com o fechamento do Hospital Evangélico, teve que  assumir uma série de exames, 
porque era o Hospital Evangélico que fazia; e por conta disso hoje os exames são feitos no Centro 
da Mulher e a fila é muito grande. Seria feito acordo e a parte da 3ª Regional de Saúde iria para 
investimento em outras áreas da Saúde que eles acabaram deixando de fazer em função da des-
tinação para o Hospital Evangélico e a maternidade Santana e Hospital Regional. Esse é o relato 
e fiquemos atentos se vier alguma notificação da justiça Federal. A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes 
Oliveira fala que ela e a conselheira Márcia Cristina da Silva Rodrigues participaram da 1ª Confe-
rência da Mulher, diz que a Márcia conseguiu vaga para ir para Brasília na Conferencia da Mulher, 
diz que as proposta que teve são propostas em âmbito Estadual, vai ajudar muito nas questões de 
Ponta Grossa. Fala ainda que assim que tiver acesso as proposta vai encaminhar para o CMS, 
para que seja repassada para os conselheiros. Gostaria de pedir de novo a Gestão que existe uma 
pauta solicitando que seja apresentado protocolo que estou atendendo aqui e eles até agora não 
se manifestaram quanto a isto, então gostaria que a gestão viesse apresentar os protocolos princi-
palmente da Atenção Primaria para que todos os conselheiros estejam atentos. O presidente José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que o Sr. Isaias Cantoia Luiz veio fazer uma auditoria referen-
te ao Acompanhamento dos Incentivos do Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Mu-
nicipais de Saúde, diz que ainda podemos adquirir os itens até o fim deste mês, porem se perder-
mos esta primeira verba, não receberá as outras. O presidente fala que poderia ser feito um oficio 
solicitando a SMS como está o processo, fala que o representante da SMS o conselheiro Diego 
Osmar Rodrigues pode explicar como está o processo. A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala 
que no primeiro momento o Sr. Isaias Cantoia Luiz, o mesmo compunha a Mesa Diretora do CMS 
ajudou a elabora este projeto. A SMS falou que era inviável este projeto e foi reformulado o projeto, 
foi este que a Fábia Cristine Rocha fez agora. A SMS falou que seria feito através das atas as co-
tações de preços, nesta ultima reunião o Sr. Isaias Cantoia Luiz esteve aqui e o mesmo falou que 
dispensa licitação por ser um valor baixo é só fazer as tomadas de preço e comprar os equipamen-
tos. O conselheiro Jefferson Magno Pereira fala que conversou com o Sr. Isaias Cantoia Luiz antes 
de vir para a reunião o qual explicou que o recurso tem uma data para ser gasto e já tem um plano 
de excussão para este recurso, e informou que já estava em andamento na prefeitura e não pode 
ser trocado por causa do tempo, diz que se não for gasto até agosto vai ser recolhido o recurso é 
como o presidente explicou se não gastar o recurso de 2016 não virá o recurso de 2017 e conse-
qüente os demais anos. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues representante da SMS fala que 
assumiram a Mesa Diretora em março deste ano já tivemos a demanda deste processo aqui no 
CMS. O processo que começou em julho de 2016, o processo ficou 132 dias parado no CMS, 
quando a nova Mesa Diretora assumiu o CMS a secretaria nós trouxe este processo e falou que 
estamos com este processo parado e não sabemos o que fazer com ele; a Mesa Diretora se reuniu 
e foi  repactuado, porque o plano que tinha sido feito era inviável (porque não se compra um com-
putador por dois mil reais) foi aprovado pelo pleno e  este processo voltou para a SMS; o processo 
está tramitando. Acontece que foi um recurso de 2016 que virou para 2017 ele precisa estar na lei 
orçamentária, virou um superávit não foi gasto, a lei estava na câmara dos vereadores, na comis-
são de Orçamento e tinha até o dia 27 de junho para votar o parecer, eles votaram nos últimos 
prazos e a lei foi publicada em Diário Oficial do Município agora nos últimos dias; após a publicação 
desta lei que regula este orçamento do CMS, ambos os processos tem dotação orçamentária para 
correr. A SMS está fazendo de tudo para agilizar este processo, quando voltou o processo pra lá 
foi desmembrado, ficando um processo de material de informática e o outro processo ficou para a 
realização do Seminário do Controle Social que é para a capacitação dos conselheiros de saúde. 
Ambos os processos estão tramitando um deles vai ser feito dispensa de licitação por baixo valor 
que é a do material de informática, diz que a Fábia fez a cotação pela internet e quando é por 
dispensa de licitação precisa fazer a tomada de preço de empresas e não pode ser feito por inter-
net, portanto a cotação da Fábia teve que ser refeita justamente para poder dar mais serenidade e 
o outro processo se encontra na conta do Município para fazer a licitação. Diz que o processo com 
o material de informática foi protocolado dia 11 de abril, está com 79 dias de tramites que é dentro 
dos trâmites da prefeitura está super corrido, porque sabemos que os processos na prefeitura de-

moram em torno de 120 dias para sair uma licitação. O que não dá é pra colocar a culpa da utiliza-
ção do recurso na SMS como um todo nós temos uma parcela no sentido de dar serenidade nos 
processo, mas entendemos que tem que ser empenhado até agosto, porem temos que compreen-
der também que nós tivemos uma falha quanto a CMS que foi fazer que este processo ficasse 
parado por tanto tempo (132 dias) isto está protocolado e temos como comprovar este tempo que 
ficou e nós quanto Mesa não sejamos responsabilizados porque já pegamos com os prazos extra-
polados. Houve está cobrança por parte do Sr. Isaias Cantoia Luiz que é superimportante quero 
deixar registrado isso que estamos fazendo o Maximo possível para não perder este recurso. O 
conselheiro Felipe Simão Pontes fala que a sua duvida é saber do tramite se existe a disponibilida-
de do auditor da 3ª Regional de Saúde cumprir toda a motivação da Mesa Diretora quanto da SMS. 
O presidente José Timóteo Vasconcelos Sobrinho fala que o Sr. Isaias Cantoia Luiz está como 
auditor da 3ª Regional de Saúde; só que quando este recurso veio para o CMS ele fazia parte da 
Mesa Diretora do CMS, diz que o Sr. Isaias mais do que nunca sabia do que se trata. A conselhei-
ra Sueli Terezinha Mensen fala que em questão ao questionamento do conselheiro Felipe a sua 
preocupação também é está, diz que tem que tomar muito cuidado que derrepente está auditoria 
não vire que seja culpa do CMS e o CMS foi omisso, porque se o processo segundo o conselheiro 
Diego falou que ficou 120 (cento e vinte) dias no CMS o mesmo. Porem ficou quase 1 (um) ano 
parado na SMS. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que é impossível este projeto ter fi-
cado um ano parado na SMS, pois o lapso temporal não bate, tanto é que a data do primeiro plano 
de aplicação é novembro de 2015, sendo o recurso transferido ao fundo municipal de saúde em 
fevereiro de 2016. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho pede para o representante 
da 3ª Regional de Saúde falar sobre a 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. O conse-
lheiro Jefferson Magno Pereira representante da SESA fala que 1ª Conferência Estadual de Vigi-
lância em Saúde acontecera em Ponta Grossa, dia 19 de julho com inicio as 09h00min encerra-
mento as 17h00min, no Hotel Barbur.  Fala que fazemos parte da macro Leste que é Curitiba, foi 
dividido por conta de municípios. Macro Leste 2: Farão parte as Regionais de: Ponta grossa, Irati, 
Guarapuava, União da Vitória  e Telêmaco Borba, e todos os municípios destas Regionais mais ou 
menos 54 a 60 municípios. São 4 (quatro)subcomissões, 4 (quatro) sub eixos, que serão escolhi-
das propostas, um total de 12 (doze) propostas para levar para a Estadual. O presidente José Ti-
móteo Vasconcellos Sobrinho fala que conforme deliberado pelo pleno os conselheiros que partici-
param da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. Segmento dos Usuários: Ana Maria 
Bourguignon de Lima, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Paulo 
Saincler Heusi. Segmento dos Trabalhadores: Cláudia Cristina Saveli, Fábia Cristine Rocha. Seg-
mento do Gestor: Diego Osmar Rodrigues. Segmento do Prestador: Tatiane Cristina Leite dos 
Santos. O 2º Secretario Diego Osmar Rodrigues fala do Oficio  080/2017 da Associação de Apoio, 
Atendimento e Assessoramento á Comunidade Surda Geny de Jesus Ribas que a representante 
era a conselheira Titular: Ines Chuy Lopes, passando a  vaga para a entidade do Grupo RENAS-
CER de Apoio aos Homossexuais:Titular:  Adriano Comassetto Machado (Débora Lee).  A conse-
lheira Ana Maria Bourguignon de Lima fala que participa do Comitê Regional de Mortalidade Ma-
terna, Infantil e Fetal e desde o ano passado está sem suplente. Deliberado pelo pleno que a 
suplência ficara com a conselheira Sueli Terezinha Mensen. 4.1. Aprovação do Relatório Anual 
de Gestão (RAG) 2016. O presidente fala que chegou a resposta do pedido de Vista da SMS re-
ferente a RAG, pede para o 2º Secretario Diego Osmar Rodrigues para ler. Ao CMS: em resposta 
ao oficio nº 039/2017, que trata do pedido de Vistas ao Relatório Anual de Gestão de 2016, e ao 
Parecer redigido pela conselheira Sueli Terezinha Mensen, esclarece: que, conforme o segundo 
parágrafo, a conselheira afirma que o RAG 2016 foi objeto de análise por parte dos conselheiros 
em reuniões com os diversos técnicos e gestores da SMS, bem como nas Comissões deste Con-
selho, denotando ampla transparência e abertura para discussão dos resultados alcançados. Que 
os resultados apresentados, ou seja que 71% das metas propostas foram alcançadas não condiz 
com percepção de ineficiência da gestão, considerando o ano crítico para a economia do país com 
altos reflexos nos municípios brasileiros, em especial em Ponta Grossa. Que a SMS apresentou ao 
longo do ano, quadrimestralmente, e sempre que solicitado, informações e justificativas para as 
dificuldades encontradas e as metas parcialmente alcançadas ou não alcançadas, destacando que 
para o efeito cumprimento das metas tem-se ainda o ano de 2017, considerando que o Planeja-
mento é previsto para o período de 2014 a 2017. Que para todas as metas apresentadas, foram 
apresentadas por escrito as justificativas para o seu não alcance. Que não condiz a afirmação de 
que a SMS não contextualizou e não emitiu parecer qualitativo sobre os serviços, pois a apresen-
tação dos relatórios quadrimestrais apresentados constitui-se sim de análise qualitativa, conside-
rando que na análise todos os técnicos têm a prerrogativa de apresentar os dados de suas respec-
tivas áreas e os respectivos desdobramentos e perspectivas de intervenção para melhoria dos 
mesmos. Que a SMS repudia a afirmação da “omissão da gestão” quanto á demonstração da 
aplicação dos recursos, pois os mesmos fazem parte da introdução dos documentos de prestação 
de contas apresentado quadrimestralmente. Tal prestação de Contas também são apresentadas á 
Câmara Municipal de Ponta Grossa em Audiência Pública e divulgadas no site da Prefeitura de 
Ponta Grossa. No que tange ás recomendações: a) O processo de planejamento está articulado 
com recursos financeiros, pois os mesmos são indissociáveis. b) A listagem dos contratos da SMS 
foi encaminhada ao CMS e quadrimestralmente são enviadas informações no Portal da Transpa-
rência do Município. c) Não procede tecnicamente a informação de que o município não assegura 
recursos de custeio e investimento em ações de média e alta complexidade, pois os mesmos, 
conforme atribuição da gestão municipal que é a priorização com a Atenção Primária compete ao 
Governo do Estado viabilizar tais ações. d) Que o PCCS não será construído tão somente para a 
SMS, mas um Plano que contemple o conjunto dos servidores públicos do Município de Ponta 
Grossa. O presidente José Timóteo Vasconcellos coloca em regime de votação o Relatório Anual 
de Gestão (RAG). Aprovada por 11 (onze) votos favoráveis, 4(quatro) votos contrários (Leandro 
Soares Machado, Luiz Carlos de Oliveira, Sueli Terezinha Mensen e José Timóteo Vasconcellos 
Sobrinho) e 1(uma) abstenção. A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala que quer justificar o seu 
voto contraria porque desde 2008, conforme a mesma colocou no pedido de vistas não foi implan-
tado o Plano de Cargos, Carreira e Salários, os contratos não vêm para este CMS para analise isto 
já foi decidido desde 2010 vêm pedindo estes contratos, embora os contratos estejam no portal de 
transparência nós não temos conhecimento dos aditivos o Relatório de Gestão não tem valores de 
algumas entidades, diz que são informações que não tem como avaliar, os aditivos também não 
tem como saber; com base  se ele se encontra na lei nº 8.66, que é 25% no valor de cada contrato. 
Na gestão passada que era na época do Prefeito Pedro Wosgrau, quando os contratos vieram para 
dentro deste CMS e foi analisado tinha 10, 12 aditivos isto é de total irregularidade com a lei, hoje 
não temos conhecimento se a SMS adequou. 4.2. Apresentação referente ao Relatório de 
acompanhamento do Contrato da Empresa Prestadora de Serviço ao Hospital Amadeu Pu-
ppi (Empresa HYGEA GESTÃO & LTDA). A conselheira Sueli Terezinha Mensen; Analise do 
contrato 394/2016EMPRESA HYGIA & SAÚDE LMTD. Em analise ao processo 2450172/2016 total 
de 3 ( três )volumes, qual encontra-se na Controladoria Geral do Município. A maioria dos 
profissionais que estão executando serviços de escala não condiz com a escala enviada ao 
conselho Municipal de Saúde, e a grande maioria não está cadastrada no CNS e não compõe a 
composição societária da empresa contratada, conforme analise da controladoria no processo 
2450172/2016 fls 09. A controladoria enviou a empresa oficio 358/16 para a empresa manifestar se 
referente às fls 385ª440, juntadas de notas fiscais do mês de julho e agosto valores pagos para 
alguns médicos que prestaram serviços nesse período. A empresa se manifestou que os pagamen-
tos das notas fiscais foram pagos no mês de setembro processo 2800306/16. A controladoria infor-
ma que a empresa não satisfaz os apontamentos das fls 385 a 440; assinado pelo procurador do 
município Lauro Rodrigues e a sub controladora de auditoria Maria de Lourdes costa e a técnica de 
Controle interno Denise aparecida Hamilka.  Nas fls 444 do referido processo foi enviado oficio nº 
032/17 Hm pela fiscal do contrato Senhora Karin Marian da costa Agner, informando das irregula-
ridades  a serem sanadas,apontadas pela controladoria, nas folhas 449 foram anexadas copias 
das notas emitidas mês de julho e agosto informando que das notas que foram canceladas pela 
empresa A controladoria solicitou retificação do pagamento das notas fiscais e que as informações 
da empresa não satisfazem as exigência da jucepar. No contrato da empresa foram inseridos 74 
(setenta e quatro médicos como sócios, e faltam 34 assinaturas desses médicos como sócios e 
parte deles não tem cadastro no CNS. Dois médicos inseridos como sócios tem ações trabalhista 
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contra o município. Considerando as irregularidades na sociedade com os demais profissionais 
pode desencadear varias ações trabalhistas com o município trazendo prejuízo ao erário publico. 
O contrato da empresa encerra se no mês de julho, não é de conhecimento deste conselho se foi 
realizado aditivo para as continuidades dos trabalhos prestados ou se será renovado esse contra-
to. em conformidade com a lei 8666 Informo ainda que a empresa não apresentou documentos 
solicitados por meio de oficio o projeto de licitação da empresa, segundo informação por contato 
telefônico a secretaria informou que o mesmo foi arquivado. Venho reiterar a solicitação de forma 
oficial o pedido que desarquive o referido processo para que o conselho obtenha as devidas infor-
mações para dar seguimento ao acompanhamento do contrato 344/2016 da empresa Hygea. O 2º 
secretario Diego Osmar Rodrigues fala que este documento deveria ser protocolado cópia para a 
Prefeitura.O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que após encaminhar cópia para a prefeitura; 
sugere que seja comunicado também o Ministério Público. O presidente José Timóteo Vasconce-
llos Sobrinho encerra a reunião as 19:49h. 
______________________________________________________________________________

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, 
situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a décima reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Jefferson 
Magno Pereira, Elaine Cristina Rinaldi, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Vera Lúcia Leal 
Wosgerau, Cláudia Cristina Saveli,
 Maria Alina Lurdes Oliveira, Felipe Simão Pontes, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e Sueli 
Terezinha Mensen, Presentes Conselheiros Suplentes: Bruno Cavasotti Almeida, Ana Caetano 
Pinto e Luiz Carlos de Oliveira. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os tra-
balhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura 
e Aprovação da 9ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. 
Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação do Projeto Básico Remédio Legal – Aqui 
sempre tem.  4.2. Deliberação e discussão referente ao espaço físico do CM. 4.3. Assuntos 
Internos do CMS. 1. Leitura e Aprovação da 9ª Ata da reunião Ordinária. Aprovada a 9ª Ata 
com ressalvas. A Conselheira Claudia Cristina Saveli solicita para que seja incluído na ata “que 
na comissão de Orçamento, Programas e Projetos têm que ter uma pauta e que o relatório do 1º 
quadrimestre foi entregue um dia antes para analisar”. A 1ª secretária Maria Alina Lurdes Oliveira 
solicita para arrumar nas linhas 150, 160 e 248 onde consta o conselheiro Diego como 1º secretario 
e ele é 2º secretario. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues solicita para que seja incluído na ata 
“é impossível este projeto ter ficado um ano parado na SMS, pois o lapso temporal não bate, tanto 
é que a data do primeiro plano de aplicação é novembro de 2015, sendo o recurso transferido ao 
fundo municipal de saúde em fevereiro de 2016”. 2. Relato Geral.
A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes Oliveira fala que foi encontrado um oficio nº 104/2015 encami-
nhado pela SMS em 02/12/2015, cópia do termo de Adesão ao programa Estadual de Qualificação 
dos Conselhos de Saúde do Paraná – PQCMS, bem como os comprovantes de adesão no Sistema 
Estadual, diz que foi recebido pelo CMS em 03/12/2015. O descritivo de Aplicação dos Incentivos 
do Programa de Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná, fala que 
não ficou parado no CMS e o tramite foi feito em 24 de novembro de 2015. O 2º secretario Diego 
Osmar Rodrigues fala que quer cópia deste oficio porque serve para nos resguardar outra coisa 
quer colocar é 132 dias parados foi interno no CMS, temos isto na documentação já em 2016, nós 
desenterramos este processo do CMS, quando a nova mesa assumiu e nós começamos com um 
novo trâmite, porque senão o dinheiro não ia ser gasto este processo ficou parado de outubro de 
2016 a abril de 2017, diz que ninguém está questionando a data disso aí tanto é que a SMS infor-
mou o CMS, e o plano foi datado mesmo em dezembro, só que o Plano foi feito de maneira que 
não dava para aplicar. 2.1. Relato das Comissões. O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que a 
Comissão reuniu-se, no dia 11 de julho, às 18h20min. Pauta 1: Análise de entidades com documen-
tos faltantes. Documentação do Asilo São Vicente de Paulo. Conforme decisão registrada em ata 
desta Comissão e regras para inscrição de novas entidades, a comissão definiu pelo indeferimen-
to do pedido por apresentação de documentos extemporaneamente. - Documentação da Associa-
ção Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa – ASSARTE. Apresenta relatório de pesquisa de 
satisfação, mas não apresenta cópia da pesquisa. Houve breve debate sobre o conteúdo do rela-
tório, com poucas informações e questões genéricas de avaliação. Após deliberações, devido à 
ausência de padronização, ficou aprovada a entrega do relatório. Porém, para a aprovação do 
cadastro da entidade, ainda faz-se necessária cópia da pesquisa. 2. Relatório Quadrimestral da 
RAG – postergado o debate para a próxima reunião da Comissão. 3. Apresentação do projeto 
“Remédio Legal – Aqui sempre tem” pela SMS. O projeto teve parecer favorável. Sem mais a tratar, 
a presidente da comissão encerrou os trabalhos. Reunião encerrada as 18h50minh. O conselheiro 
Felipe Simão Pontes fala que não cabe a Comissão criar exceção neste caso, cabe ao pleno.  Após 
debate e discussão pelo pleno a questão de cadastro das entidades. O presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho coloca em votação por 45 (quarenta e cinco dias) a prorrogação da regula-
rização da situação das entidades referente à renovação de cadastro no CMS.  3. Informes Ge-
rais: A conselheira Regina Rosa Pedrozo Rosa fala que o CMS deveria criar um documento refe-
rente aos projetos que são aprovados pelo CMS, e que estes projetos retornassem para o CMS 
para que se tenha conhecimento do projeto concluído. Porque logo vamos responder por um erro 
que não é nosso e daí não adianta bater o pé, bater na mesa; é um assunto muito sério. O conse-
lheiro Felipe Simão Pontes fala que a entidade vai alterar os representantes porque ele não vai 
mais poder participar do CMS, por motivos de decisão de fórum profissional e particular, mais 
profissional, porque vai estar com atividades nas terças a noite. Fala que vão ficar três atribuições 
em aberto, não sabe se os seus substitutos vão poder assumir: 1º trabalhar junto a atualização do 
site com as informações sobre o CMS. 2º representação do Comitê de Ética da faculdade Santana 
acontecem nos mesmos dias das reuniões do CMS, peço para a minha suplente Claudia Saveli. O 
3º é como representante deste conselho no comitê de ética da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho pede para o representante da 
3ª Regional de Saúde falar sobre a 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. O conselhei-
ro e representante da 3ª Regional de Saúde Sr. Jefferson Magno Pereira fala do macro regional 
leste que será aqui em Ponta Grossa, a primeira no Brasil. Diz que das 08h00min as 09h00min vai 
ser feito credenciamento, 09h00min   horas abertura e daí em diante o andamento da Conferência 
Estadual de Vigilância em Saúde. Fala que é só para os delegados que se escreveram, e se al-
guém quiser participar como ouvinte pode participar, porque não vai ter muita demanda por conta 
dos municípios. Diz que teve uma boa adesão, foram 163 delegados inscritos para 214 vagas, a 
menor adesão que teve foi de usuários. Com Inicio as 08h00min e encerramento as 17h00min.  
4.1. Aprovação do Projeto Básico Remédio Legal – Aqui sempre tem. O presidente José Timó-
teo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação o Projeto Básico Remédio Legal – Aqui sempre tem. 
Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis. 4.2. Deliberação e discussão referente ao espaço fí-
sico do CM. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que gostaria de saber a opi-
nião dos conselheiros, porque este local a onde estamos; fala que uma das secretárias adoeceu, 
diz que não é profissional para fazer um levantamento disso, mas particularmente considera este 
local insalubre; não tem acessibilidade nenhuma, banheiro é lá fora, porque tem um aqui dentro, 
mas não tem água ou está em reforma. Fiquei sabendo do elevador que não tem conserto. Portan-
to temos que ver outro local para o CMS. A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala que quando 
se fala em outro local não adianta arrumar um local do outro lado da cidade, como temos a verba 
do CMS e fica em torno de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e nós não gastamos acha pertinen-
te usar esta verba para locar um local central de acessibilidade para ficar bom para os conselhei-
ros, porque nós conselheiros venhamos em duas reuniões nas terças, mas quem trabalha no CMS, 
descem varias vezes as escadas é claro que o funcionário vai ficar doente. Isso sem falar que às 
vezes não tem quem abra a porta, quem precisa trazer uma documentação de emergência, diz que 
isso prejudica o trabalho do CMS, acha pertinente usar a verba que é de destinado para o MS, para 
que o trabalho aconteça. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala queria propor como conse-
lheiro e representante da gestão que seja feita esta solicitação através de oficio e que estas espe-
cificações de local na região central constem também no oficio e que seja colocado prazo. O con-
selheiro Jefferson Magno Pereira fala que pensa da proximidade do CMS com a SMS é muito útil 
para os dois, acha que o Conselho deveria ser dentro da SMS. A conselheira Sueli Terezinha 
Mensen fala que discorda do conselheiro Jefferson por não adianta levar para a SMS, e colocar o 
CMS em um cubículo. O conselheiro Jefferson Magno Pereira fala que concorda com a conselhei-

ra Sueli que tem que ter um local que atenda as necessidades do CMS. Diz que tem uma sala de 
reunião, e a questão de segurança tem guarda, e lugar para estacionar. Temos que aprovar o local 
que eles vão fornecer é o meu ponto de vista.  O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que 
concorda com o conselheiro Jefferson, diz que teve em cascavel em Maringá, e conheceu as sedes 
dos Conselhos lá, e os Conselho são dentro da SMS, não quer dizer que estão no mesmo espaço 
físico que ha insubordinação, o respeito a autonomia ocorrem da melhor maneira e vê como uma 
boa idéia de amadurecer no Conselho porque realmente a estrutura da SMS em relação a banhei-
ro, ar condicionado a lugar para estacionar o carro, segurança, matérias de insumo, de tramites de 
processo isso tudo tende a facilitar. Concorda também com o que a conselheira Sueli colocou 
também não tem que aceitar um espaço limitado, mas dá para certificar melhor a idéia da sede do 
Conselho dentro da infra-estrutura da SMS; acho até que o controle social fica mais forte. O presi-
dente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que em parte concorda com as falas dos conselhei-
ros Diego Osmar Rodrigues e Jefferson Magno Pereira, nada contra, mas vejo de outro ângulo que 
está tudo junto CMS e SMS, queira ou não queira interferências vai ter, isso não adianta dizer que 
não, sabe que cada um vai respeitar o seu território, mas vai ter interferência e grande;  aquela 
independência que temos hoje aqui; vai ser bem diferente eu particularmente não concordo que 
seja lá. Diz que temos está verba e podemos arrumar sim um local muito bom acessível para o 
CMS, este é o meu ponto de vista. A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes Oliveira fala a questão dos 
alugueis e a preocupação que daqui alguns meses nós teremos que mudar por falta de pagamen-
to, acha que é um desgaste de ficar mudando de nós como conselheiros e das funcionarias, acha 
que isto também tem que ser levado em consideração. Diz que o Pleno é soberano, porque as 
nossas decisões ninguém vai interferi nem aqui, nem na Secretaria ou em qualquer outro lugar, o 
que nós decidimos vai ser aquilo e ponto final. Importante é o que vamos decidir. O 2º secretario 
Diego Osmar Rodrigues fala que gostaria de propor para o pleno; que a se a situação está insus-
tentável aqui, isso é ponto pacifico. Colocamos então que a SMS adéqüe um espaço para o CMS 
em sua sede administrativa. O CMS deliberando que após a solicitação do pleno a SMS deve em 
um prazo de 60 dias providenciarem estrutura adequada para a sede fixa do CMS. A conselheira 
Sueli Terezinha Mensen fala que conhece a SMS, que tem a sala para as reuniões, mas não tem 
espaço para colocar o CMS porque as salas são pequenas. Diz que a verba do CMS não é gasta 
e pode ser locado um imóvel central para o CMS. . O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que 
na pauta foi colocado deliberação e discussão referente ao espaço físico do CM, não tem nada a 
ver com locação. Só queria colocar que nos quanto SMS seria o momento ideal para o CMS con-
seguir um espaço na SMS, porque nós temos um setor que está sendo transferido para outro local; 
vai abrir este espaço e se a solicitação acontecer agora nós consegui- remos garantir um espaço. 
A conselheira Débora Lee fala que trabalham com uma instituição e tem que pagar aluguel e de-
pendem do dinheiro publico para pagar, chega ao final do mês, no final do projeto e temos que 
esperar ou até mesmo entrar com um novo repasse e muitas vezes somos questionados por isso, 
se tivéssemos num local publico que fosse  cedido pelo governo, é claro que nós pegávamos para 
investir o recurso em outro lugar. Acho muito importante o CMS entrar para a SMS, porque o CMS 
é o braço da saúde onde pega todas as nossas demandas. O conselheiro Luiz Carlos de Oliveira 
fala do espaço físico que vamos usar lá, não é jogar nós num canto e vamos ter que ficar ali, suge-
re em chamar todos os conselheiros para analisar se a sala interessa ou não, porque jogar nós em 
cubículo não dá para trabalhar. Por isso o Pleno é soberano e a decisão é nossa. A conselheira 
Sueli Terezinha Mensen fala que é mais ou menos a fala do conselheiro Luiz Carlos de Oliveira, só 
que antes de qualquer aprovação ir conversar com a Secretária Municipal de Saúde e ver o que vai 
ser deliberado o espaço. O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que se coloque no oficio clara-
mente as especificações deste espaço que queremos. O presidente José Timóteo Vasconcellos 
Sobrinho fala que quem concorda em solicitar um espaço na SMS, e depois a mesa diretora e mais 
alguns conselheiros irão ver se o espaço é adequado ou não para o CMS. Se for deliberado o es-
paço pela secretaria nós vamos deliberar se o espaço é ideal. Colocado em votação; aprovado por 
12 (doze) votos favoráveis e (1) um contrario. 4.3. Assuntos Internos do CMS. O presidente José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que recebemos da SMS memorando 406/2017 - Consideran-
do teor da ATA da 4ª Reunião Ordinária do CMS, realizada em 28 de março de 2017, ficou acorda-
do que a servidora: Ângela Aparecida Gasparello permanecerá no Conselho até que a servidora 
Ivone retorne de suas férias, conforme consta do documento anexo (Ata: linhas 38-41). Tendo em 
vista que a servidora Ivone já retornou das férias, solicitamos que a servidora Ângela Aparecida 
Gasparello retorne desempenhar suas atribuições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Sendo o 
que se apresenta na oportunidade, apresento no ensejo, protesto de consideração e apreço. Se-
cretaria Municipal de Saúde Srª Ângela C. Oliveira Pompeu. O presidente José Timóteo Vasconce-
llos Sobrinho pergunta se os conselheiros estão lembrados do que aconteceu na reunião do dia 28 
de março de 2017 (4ª Ata). Foi colocado ao pleno que a Srª Ângela Aparecida Gasparello ficaria 
até o retorno da funcionaria Ivone. Houve tudo aquilo (se referente à reunião do dia 11 de abril (5ª 
Ata)); onde a conselheira Fábia Cristine Rocha concedeu a fala para o Secretario Adjunto de Ges-
tão Administrativa Sr. Luiz Antonio Delgobo. Fala ainda que fez um oficio respondendo para a SMS. 
O Conselho Municipal de Saúde vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria, referente ao 
Memorando 406/2017 da SMS - Processo nº 1860463/2017, o qual está solicitando o retorno da 
funcionaria Ângela Aparecida Gasparello. A mesma foi cedida a este Conselho através da portaria 
nº 15.798, de 23/05/2017, observando que a mesma foi aprovada pelo Pleno em reunião Ordinária 
na 5ª Reunião Ordinária no dia 11 de abril de 2017. Em conformidade com o Regimento Intero art. 
15 A Secretaria Municipal de Saúde garantirá autonomia para pleno funcionamento do Conselho, 
dotação orçamentária, Secretaria Executiva e estrutura técnica/administrativa. Art. 16 O Conselho 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, tomará as suas decisões em reuniões plenárias, mediante 
votação nos termos deste Regimento Interno. A funcionaria foi aprovada pelo Pleno sendo que a 
mesma saiu deste Conselho no dia 10 de julho sem comunicar a Mesa Diretora deste CMS e sem 
passar pelo pleno, refente a sua saída. A atitude da funcionária caracteriza insubordinação; diante 
disto a mesma recebera falta ao trabalho, oficialmente a mesma se encontra lotada neste Conse-
lho até a decisão do Pleno. Obs.: segue em anexo a 5ª Ata e a portaria. Sendo o que tínhamos para 
o momento, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários, oficio enviado para a 
Secretaria Municipal de Saúde Srª Ângela C. Oliveira Pompeu. Diz que esta é a situação e estou 
colocando para os senhores. A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes Oliveira Fala que a funcionaria 
Ivone de Paula Teixeira tem o período de férias de 2016 a 2017 (fevereiro) que já venceu e o pe-
ríodo de 2017 a 2018 que vence em fevereiro de 2018. Fala que de volta estão sem esta funciona-
ria. Diz que falou na reunião do dia 11 de abril de 2017; que o pleno é soberano e que foi decidido 
pela permanência da Sr. Ângela Aparecida Gasparello; e vê que de nada adianta nós decidirmos 
ou não, porque quando a SMS quer eles tiram e ponto final;  eles não Vem que existe uma portaria 
que a funcionaria está lotada no CMS que a  Sr. Ângela Aparecida Gasparello está lotada no 
CMS, mandam isso baseado na 4ª Ata, porem existe uma 5ª Ata onde foi tomado as decisões e o 
pleno decidiu que ela iria ficar como funcionaria. Diz que a funcionaria Ângela esteve doente se 
afastou por problemas de saúde e a funcionaria Ivone também esteve doente esteve afastada em 
um curto período por problemas de saúde também. Diz que a sua preocupação é agora a parte de 
férias da funcionaria Ivone; precisamos que a SMS mande uma nova funcionaria de carreira con-
cursada e que seja fixa no CMS; porque é muito difícil trabalhar só com estagiários. O que eu co-
loco para o pleno é que dentro do CMS trabalhar com estagiários tendo duas funcionarias tudo 
bem, porque é um aprendizado; diz que todos profissionais passam por momentos de estágios 
acha de suma importância; mas é necessário que se tenha duas secretarias no CMS, porque 
existem coisas importantíssimas que são passadas aqui enquanto uma faz férias não tem como 
estagiara assumir toda a responsabilidade está é a minha preocupação. Diz que achou um desres-
peito por se reunimos aqui, deixamos a nossa casa para trabalhar aqui de forma voluntaria; diz que 
as decisões que achamos soberana nas e tudo vai ficar certo; na verdade isto não está acontecen-
do. O conselheiro Felipe Simão Pontes diz que foi uma reunião muito difícil, diz que desde que a 
funcionaria Sueli se afastou, ficamos apenas com uma secretária, depois a secretária precisava 
tirar férias. A proposta inicial era que a funcionaria somente substituísse a funcionaria Ivone e a 
SMS iria nomear uma nova servidora para que nós pudéssemos votar no pleno, naquela ocasião 
houve uma discussão grande que nós estaríamos negando a capacidade técnica da funcionaria 
Ângela em não aceita-lá; muito menos a despeito da posição do presidente aceitou; aceitamos a 
funcionaria Ângela, talvez por equivoco nesta 5ª Ata, eles teriam achando que ela estaria somente 
substituindo a funcionaria Ivone, nós estamos com uma vaga descoberta o que nós gostaríamos 
de ter requerido desde a 4ª reunião de uma funcionaria especifica; a SMS ofereceu a funcionaria 
Ângela nós não tivemos outra alternativa, porque ela era mais competente e o pleno aceitou esta 
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funcionaria, nossa segunda funcionaria, a funcionaria Ivone iria voltar das férias, e agora estamos 
sem está funcionaria que nós foi oferecido; mais ou menos isso é o jogo. O conselheiro da SMS 
talvez possa nos esclarecer melhor se houve um desencontro de informações, porque se foi isso 
nós precisamos de uma funcionaria não no lugar da funcionaria Ivone; porque nós tínhamos duas 
funcionarias lotada aqui, agora que a funcionaria Ângela saiu, nós temos que exigir que a SMS nos 
envie outra funcionaria que seja aprovado por este pleno e para não gerar indelicadeza que aca-
bou sendo indelicado por um erro que a SMS, indicar claramente que não tomou conhecimento da 
discussão que o Sr. Luiz Antonio Delgobo estava aqui, que deu toda aquela confusão e que a 
reunião foi fechada, para conseguimos por ordem até o conselheiro Diego pode nos ajudar a não 
criar atrito, não criar confronto de informações, porque ficou estranho diferente do meu entendi-
mento.  O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que a necessidade de revisão do nosso Regi-
mento Interno. 1º nós estamos tendo varias interpretações do Regimento Interno; quando o seu 
Timóteo fala a secretaria executiva nós não estamos falando das secretárias executivas que tem 
que passar por aprovação de pleno vocês pensaram na situação da funcionaria, ter que colocar o 
nome a disposição do pleno se ela vai servir ao CMS ou não, então nós tivemos um processo de 
muito desgaste, nós estamos nos apegando muito em resolução, portaria, mas como a funcionaria 
estava este período que ela trabalhou neste CMS, acho que já começamos um pouco mal, colo-
cando em votação para ela ficar ou não, o nosso regimento é bem claro a SMS dá apoio técnico 
administrativo, mas em momento algum coloca que o pleno tem que passar quem vai vir ou não. 
Na minha visão ela veio para o CMS e só somou junto com a Ivone. Acredito que diferente de 
portaria ou não ela reafirmando como trabalhadora do SUS deve ter tido seus motivos para não 
querer mais vir no CMS e que também deve ser levado em consideração, diz que não vê como 
desrespeito ao pleno. Acha que tem que rever isso de funcionário passar por aprovação de pleno. 
Diz que tem que ser mais transparente nesse sentido houve problemas de relacionamentos aqui 
dentro houve a mesa é conhecedora desses problemas e que a funcionaria passou mal e não deu 
certo. O conselheiro Jefferson Magno Pereira fala que a partir do momento que tem uma portaria, 
tem que ser revogada, se não foi revogada ela é funcionaria do CMS; a não ser que o CMS coloque 
a disposição; porque quando nós do Estado somos cedidos para a prefeitura. Quero voltar para o 
Estado. Não é assim, se eu estou lotado aqui, tenho que permanecer aqui é o meu ponto de vista, 
independente se é a Ângela ou Ivone, não é a questão da pessoa é a portaria. O conselheiro Feli-
pe Simão Pontes fala que o 1º ponto se os conselheiros lembram-se daquela discussão toda 
houve um embate, um conflito em questão, definiu justamente ao contrario o que você acabou de 
falar, o pleno pediu pela permanência da funcionaria Ângela, não preciso nem reportar a minha 
fala. 2º ponto é o memorando não diz em nenhum momento que a funcionaria manifestou a saída 
o memorando diz que por causa da 4ª Ata, está requerendo a funcionaria, o memorando não diz 
em nenhum momento que a funcionaria não quer mais trabalhar aqui e que houve um desgaste 
isto não foi expresso no memorando. A funcionária Ângela não solicitou a saída dela. A Secretária 
Municipal de Saúda Srª Ângela Conceição Oliveira Pompeu não fez o pedido para a funcionaria 
sair daqui; é uma questão de esclarecimento. O conselheiro Jefferson Magno Pereira fala que o 
que estamos falando é que tem uma portaria que esta funcionaria não está vindo trabalhar é esta 
a questão. O presidente José Timóteo Vasconcellos sobrinho fala que houve alguns problemas 
junto com as Secretárias executivas do CMS (as funcionarias Sueli e Ivone) naquela época o CMS 
reuniu e foi feito uma resolução (nº 015 de 18 de junho de 2014) que as secretaria executivas do 
CMS podem sair do CMS somente com aprovação do Pleno. Diz também que para trazer uma 
nova secretaria teria que passar por aprovação do pleno, para não ter aquela ingerência da própria 
SMS referente às Secretárias Executivas do CMS, diz que é para os conselheiros terem conheci-
mento desses fatos. A 1ª secretária Maria Alina Lurdes Oliveira fala que houve o chamamento de 
uma reunião especificamente para tratar deste assunto (se refere ao Regimento Interno do CMS) 
e não teve quorum; existe a necessidade de aprovar um novo Regimento Interno do CMS, existe 
só que foi chamada a reunião, foi brigado para ter a reunião, porem na hora de ter a reunião, não 
deu quorum. A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala que a respeito da saída da funcionaria 
deste CMS. Diz que quando ela saiu do CMS, na época a mesma era Secretária executiva do 
CMS; só que lá (se refere ao Hospital da Criança) Não deu certa a mesma retornou para o CMS, e 
a sua portaria estava vigente; o fato da mesma ter retornado para o CMS a SMS me tratou como 
insubordinação e lhe deu advertência, isso quer dizer o que. Que na SMS tem  dois peso e duas 
medidas, a mesma diz que veio para o CMS e estava legalmente instituída neste  CMS e mesmo 
assim a Secretária Municipal de Saúde (Sr. Ângela Oliveira Pompeu) me deu advertência por a ela 
não ter retornado ao Hospital da Criança, diz que voltou por coação. O conselheiro Jefferson Mag-
no Pereira pergunta se a portaria foi revogada e se ela assinou a advertência. A conselheira Sueli 
Terezinha Mensen  fala que na época  a portaria não tinha sido revogada e não a advertência; diz 
que está em demanda judicial. Diz ainda que da mesma forma que ela foi punida a outra funciona-
ria tem que se reportar para o CMS retornar até que se revogue a portaria. O presidente coloca em 
votação para estender a reunião por mais dez minutos. Aprovado por consenso. O 2º secretario 
Diego Osmar Rodrigues fala que são varias questões a portaria da funcionaria Ivone estava venci-
da e já foi solicitada nova portaria pelo CMS. Diz que este assunto deve ser decidido em uma es-
fera maior, e vocês estão trazendo essa demanda hoje, vocês devem protocolar fazer um oficio e 
colocar as demandas de vocês, protocole para a SMS, lá nós temos os nossos procuradores para 
dar um respaldo. Da mesma maneira quando soube da saída dela (se refere à Ângela) o que eu 
falei antes, falei por mim, pra mim também foi desgastante foi frustrante porque eu gostaria que ela 
continuasse no CMS porque acho que ela somou muito com a funcionaria Ivone, não estou que-
rendo dizer em fim quais foram os motivos da saída, só sei que foi desgastante e a próxima funcio-
naria que vier para o CMS que não seja como foi com a Ângela essa é a minha única ressalva, 
porque pra mim o lado do ser humano sempre prevalece.  O presidente José Timóteo Vasconcellos 
Sobrinho encerra a reunião às 20h12min. 

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/08/2017 a 01/08/2018. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 5.280,00 (cinco 
mil duzentos e oitenta reais).

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E  A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2016, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E A EMPRESA NELSON KIRIAN 
REFEIÇÕES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES   
                                    CNPJ 07.282.162/0001-09
Primeiro Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço número 14/2016, que tem como objeto 
contratação de empresa prestadora de serviços especializados de coffee break e refeições para 
eventos distintos desta Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social, em data de 04 de 
agosto de 2016, visando dar cumprimento ao Decreto Municipal nº780/2006, Artº 8; inciso IX, que 

se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:  a fiscalização dos serviços prestados, fica a cargo de de Maria de Fátima 
Juskow Fiebig, RG nº 3.131.688-0 e do CPF nº 434.908.839-34 residente a Avenida Ana Rita nº 
120 Ap “A” no Bairro 26 de outubro, Assistente Social desta Fundação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.
Justas e aditadas, firmam as pastes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes 
ao ato.       
Ponta Grossa, 02 de Maio de 2017.

CONTRATANTE               CONTRATADO
                                                 PROAMOR        NELSON KIRIAN REFEIÇÕES 

TESTEMUNHAS:
ANDREIA TOKUTAKE        CPF:003.609.879-58

MARLENE APARECIDA NADAL ROCHA        CPF:426.907.659-34

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA :  BRX EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.190.828/0001-48
Objeto: Aquisição eventual de equipamentos de segurança individual e coletivo.
Item Qtd Und Descrição Valor Unit. Valor Total

12 10 UN

Sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 
1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado, forro em tecido antimicrobiano 
com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta 
conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de 
montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha 
antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU bidensidade com 
sistema de colagem no cabedal.

R$ 51,85 R$ 518,50

15 50 UN

Cone para sinalização viária e trânsito, confeccionado em PVC flexível, na 
cor laranja fluorescente, com proteção contra raios UV, altura de 72 cm, 
peso de 3 a 4 kg, com faixas refletivas brancas. Topo com abertura de 3 a 4 
cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base quadrada, 
medindo 38 x 38 cm. O cone deve estar de acordo com a NBR 15071, 
conforme especificado pelo anexo II do CTB.

R$ 59,63 R$ 
2.981,50

VALOR Total :- R$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME – ARP
PRAZO: 12 (doze) MESES.
INÍCIO DO CONTRATO: 07/08/2017 a 06/08/2018.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:-  PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Data - 09/08/2017

EDUARDO MARQUES
Diretor Presidente

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017
PROCESSO: 097/2016 – Pregão Presencial 022/2016.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA, POR METRO 
QUADRADO, NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA – PROLAR, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, COM 288.018,41M².
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: LIDER INSTALADORA EIRELI - ME, CNPJ 79.784.054/0001-45.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado em mais 10 (dez) dias, de 07/08/2017 a 17/08/2017, o 
prazo de execução do objeto contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas, em todos os termos, as demais cláusulas 
constantes do referido contrato.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 57, §1, V. 

Ponta Grossa, 07 de agosto de 2017.  
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2017
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: L.E. COMERCIAL LTDA -ME - CNPJ: 12.350.742/0001-26.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATI-
VAS DA PROLAR.
VALOR: R$ 915,30 (NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SO-
LICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 03/08/2017.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: TREVISO & TREVISO – LTDA ME - CNPJ: 10.351.719/0001-20.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM IMÓVEIS URBANOS E 
DE EXPANSÃO URBANA DE PROPRIEDADE DA PROLAR, EMPREENDIMENTOS HABITACIO-
NAIS DA PROLAR E ÁREAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DESTINADOS A REGULA-
RIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DENTRO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
VALOR: R$ 539,47 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTA-
VOS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO SERVIÇO SOLI-
CITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 04/08/2017.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 105/2017

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do requerimento do Vereador Celso Cieslak;

RESOLVE
 Exonerar, a partir desta data, SIMONE APARECIDA SCHEIFER, CPF nº 040.049.549-08, 
do emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Ponta Grossa, 08 de agosto de 2017.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA      Vereador JORGE DA FARMÁCIA

                                      Vice-Presidente                                      Primeiro Secretário
Vereador FLORENAL     Vereadora PROFESSORA ROSE

                                 Segundo Secretário                 Terceiro Secretário 
__________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 106/2017

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do requerimento do Vereador Celso Cieslak;

RESOLVE
 Exonerar, a partir desta data, LUCIANA FERREIRA MATOSO, CPF nº 735.859.049-04, 
do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.
Ponta Grossa, 08 de agosto de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA      Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                                      Vice-Presidente                                      Primeiro Secretário

Vereador FLORENAL     Vereadora PROFESSORA ROSE
                                 Segundo Secretário                 Terceiro Secretário
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