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10ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e 4 

dezenove, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 5 

Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Inês Chuy Lopes, Débora Lee 6 

Comassetto, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Mayara Vitorino Gevert, Giovanni Augusto Kalempa 7 

Panazzolo, Leandro Soares Machado, Jose Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Candido José de 8 

Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Suplentes: Vera Lúcia Leal Wosgerau e 9 

Simone Schenfeld Monçalves. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e 10 

procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 9º ata será 11 

apresentada na reunião ordinária do dia 02 de julho de 2019 para apreciação e deliberação, a 12 

secretária Sueli, esclarece que o atraso da ata é devido à saída do estagiário, por motivo de 13 

saúde. O presidente fala que já foi solicitado a substituição do mesmo por meio de oficio, 14 

solicitado 2 (dois) estagiários um no período da manhã e outro no período da tarde com carga 15 

horária de 4 horas.  Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos 16 

Gorchinski fala que convocou a reunião da comissão de Orçamento e projetos para o dia 11 de 17 

junho na terça feira, a reunião não teve quórum devido à maioria dos conselheiros estarem 18 

participando da Conferência Estadual,  fala que haverá uma convocação para a próxima semana. 19 

3. Informes Gerais. O presidente Leandro Soares Machado fala que abrira tempo de 3 minutos 20 

para cada conselheiro que quiser fazer uma fala sobre a Conferência Estadual de Saúde. A 21 

conselheira Vera Lúcia Leal Wosgerau representante da Associação Brasileira de Odontologia 22 

(ABO) fala que quer comunicar sobre Residência multiprofissional em Saúde Coletiva que está 23 

acontecendo na área dos profissionais de Odontologia fala que, no dia 19 de junho junto com a 24 

reunião de odontologia de Saúde Bucal estarão fazendo uma apresentação dessa residência e 25 

posteriormente poderão apresentar ao conselho também, as atividades que estão sendo feitas 26 

pela residência multiprofissional de odontologia. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que a 27 

reunião da Hygea estava agendada para o dia 26 de junho, porém foi antecipada, devido a um 28 

compromisso do Dr. André Bernardi que não poderá comparecer no dia supracitado. A reunião 29 

será no dia 19 de junho às 10h e 30min nas dependências do hospital; fala sobre a solicitação 30 

para implantar na Unidade de Saúde Abraão Federman o Conselho Local a comunidade quer 31 

participar para trazer as demandas para o conselho e resolver os problemas da comunidade. O 32 

Presidente Leandro Soares Machado fala que no dia 14 de junho teve a 2ª conferência de 33 

Segurança alimentar Nutricional no Município de Ponta Grossa, Conferência promovida Pelo 34 

Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) juntamente com a Prefeitura Municipal e 35 

Secretarias: Agricultura, Pecuária e Abastecimento Fundação de Assistência Social. O Presidente 36 

faz leituras dos ofícios; do CRO substituição de conselheiros, e faz a leitura do Oficio 37 

061/2019/CMS deste conselho referente á horas extras das Secretárias Executivas solicitando a 38 

liberação de 30 horas extras mensais que veio com a seguinte resposta, (resposta da FMS) em 39 

resposta ao ofício em epígrafe que das 30 horas extras solicitadas serão autorizada 10 horas 40 

extras; o Presidente coloca para o pleno se manifestar apesar de fazerem um trabalho burocrático 41 

as servidoras contribuem para a construção do SUS. Fala que essa não é uma reivindicação das 42 

servidoras, as mesmas têm que abrir mão de suas famílias para participar das reuniões para nos 43 

assessorar e considerando o conhecimento técnico na prestação do serviço, torna se inviável as 44 

reuniões sem assessoramento uma vez que extrapolado as dez horas as mesmas não poderão 45 

ficar, sendo que nunca foi atingido 30 horas somente em casos excepcionais. Ex: Pré-46 

conferências e conferência. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala, como coordenador da 47 

Comissão de Orçamento, Programas e Projetos diz que ficou indignado pela colocação da 48 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa limitar apenas dez horas extras 49 

das secretárias executivas, são funcionárias cedidas, estão ferindo a autonomia do conselho 50 

prejudicando o andamento do conselho principalmente as comissões, fala que foi comunicado que 51 

teria que fazer as reuniões em horário comercial até às 17 horas; o trabalho é voluntario e que 52 



  
todos tem seus compromissos laborais sua responsabilidades isso é condicionar os trabalhos dos 53 

conselheiros que são voluntários, que abdicam, das suas famílias, do lazer, da vida privada, para 54 

contribuir com a sociedade, de repente sentem-se tolhidos de convocar uma reunião para o 55 

andamento do conselho, reunião de suma importância e relevância fala que está extremamente 56 

indignado e faz questão de manifestar perante essa plenária, sua manifestação de repúdio em 57 

relação á essa atitude da Presidente Angela Conceição de Oliveira Pompeu da Fundação 58 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O conselheiro José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala 59 

que no seu mandato também teve essa discussão com a Secretaria Municipal de Saúde referente 60 

ao fato, fala que a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde Quarta Diretriz, traz o seguinte 61 

no capitulo XI inciso I cabe ao conselho de saúde deliberar em relação à sua estrutura 62 

administrativa e o quadro de pessoal fala também dos inciso II, V e VI fala que o pleno não pode 63 

acatar essa definição da Fundação na pessoa da Presidente e o pleno é soberano fala que as 64 

secretárias nunca chegaram nesse total de trinta horas, essa é uma previsão em casos 65 

excepcionais. O Presidente Leandro Soares Machado fala que dentro do que foi exposto cabe 66 

dentro do principio da razoabilidade fazer uma resolução que garanta o apoio técnico das 67 

servidoras, porque essas situações já aconteceram nas gestões anteriores deste conselho, não 68 

podemos ter essa insegurança jurídica, o qual prejudica os trabalhos deste conselho. Colocado 69 

em votação a elaboração da resolução referente às horas extras, aprovado por 12 votos. A 70 

conselheira Inês Chuy Lopes fala que é preciso solicitar um novo espaço físico para o conselho, 71 

existe dificuldade de chegar ate o conselho, é um local inadequado para as reuniões, as 72 

funcionárias sobem e descem as escadas diversas vezes, além disso não tem acessibilidade para 73 

pessoas com deficiência e idosos. Tem que solicitar junto à Fundação um local adequado com 74 

acessibilidade para o conselho de saúde. O Presidente Leandro Soares Machado fala que quando 75 

a atual mesa diretora assumiu, houve um comprometimento com o Conselho, referente á  76 

participação da sociedade, foi encaminhado um oficio solicitando o espaço com acessibilidade e a 77 

fundação não deu resposta até a presente data. O conselheiro Giovanni Augusto Kalempa 78 

Panazzolo fala que a participação dos conselheiros na Conferência Estadual foi bem vista e que 79 

saíram vários representantes como Delegados para a Conferência Nacional. O conselheiro 80 

Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo fez a leitura de uma carta aberta de um paciente do 81 

Hospital Regional de Ponta Grossa, com o titulo de (Anjos Azuis), em agradecimento aos 82 

trabalhadores da saúde, do Hospital Regional. 4. Ordem do dia. 4.1. Relato dos participantes 83 

da 12ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná. O presidente Leandro Soares Machado faz 84 

abertura para os relatos.  A conselheira Inês Chuy Lopes fala que a conferência é interessante, o 85 

exercício pleno de cidadania tem uma critica a fazer para os conselheiros, não ficou claro para os 86 

participantes da Conferência Estadual a eleição de Entidades homologadas que muitos 87 

munícipios desconhecem os critérios para fazer parte do Conselho Estadual, fala que enquanto 88 

Comissão Organizadora deveriam ter chamado atenção no dia da Conferência Municipal, não 89 

teve representatividade de Ponta Grossa nas vagas Estaduais e na próxima conferência deverão 90 

ficar atentos, lamenta a falta de representatividade no Conselho Estadual. A conselheira Débora 91 

Lee Comassetto fala que protestou referente às vagas e que foi tratada de forma grosseira por 92 

uma das organizadoras da conferência, parecia que as vagas já estavam acertadas, alguns dos 93 

conselheiros que foram reeleitos estão em média de 10 a 20 anos como Conselheiros Estaduais, 94 

questionou porque que essa convocação não chegou a nível Municipal fala que não estava 95 

questionando sozinha e que havia um protesto de impugnação da conferência desse pleiteamento 96 

de cadeiras, parecia que já estavam acertadas, um senhor conselheiro que já esta lá há vários 97 

anos, falou que não tinha culpa se a 3ª regional ou a organização do conselho não abriu lá o site, 98 

onde estava a programação da conferência e  que que não estava havendo nenhuma falcatrua. A 99 

promotora dos trabalhos falou que deveria se dirigir á 3ª Regional e ao Conselho Municipal para 100 

solicitar esclarecimentos. A conselheira Débora se diz indignada, pois quase todo o Estado do 101 

Paraná desconhecia esse chamamento para pleitear uma cadeira dentro do Conselho Estadual 102 

de Saúde, onde seria importantíssimo para levar as demandas dos Municípios; as vagas são um 103 

total de 15(quinze) e 13(treze) dessas vagas são as mesmas Entidades, fala do preconceito que 104 



  
sofreu na área da saúde, onde uns dos participantes a ignoraram pelo gênero e nome social, 105 

mesmo com a portaria 1820, pessoas preconceituosas e transfóbicas por muitas vezes ser 106 

chamada de (ele) a conselheira fala que é inadmissível acontecer isso dentro de uma conferência 107 

e ainda vindo de uma enfermeira; as propostas já estavam fechadas ou aceitava do jeito que 108 

estava ou suprimia. O conselheiro José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que nada contra o 109 

conselheiro Celso que prestou um excelente trabalho assessorando os participantes da 110 

conferência, porém a 3ª Regional deveria esclarecer aos conselheiros representantes das 111 

Entidades que compõe o Conselho Municipal de Saúde que queriam participar do Conselho 112 

Estadual de Saúde. O conselheiro Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, fala que o COREN 113 

perdeu a cadeira no Conselho Estadual de Saúde porque não atendeu as regras exigidas, 114 

apresentaram relatórios de contas ao Tribunal de Contas, relatório das atividades, estavam 115 

aguardando para serem aprovadas, o COREN declarou que apresentariam posteriormente a 116 

resposta do Conselho Estadual, foi negativa sem conversa e no imperativo, não aceitou, um 117 

Conselho totalitário, a Diretoria tem um modelo imperativo muito pesado que não condiz com 118 

exercício da democracia, fala que 90 %( noventa por cento) de trabalhadores da saúde são da 119 

área de enfermagem e esses profissionais perderam sua representatividade simplesmente porque 120 

foi enviado um documento justificando que entregariam após analise do Tribunal de Contas 121 

questiona qual a gravidade, pois tinha o relatório de 2016 e 2017 negado por uma Comissão 122 

Organizadora totalitária; no segundo momento o Presidente do Conselho Estadual de Saúde 123 

responsabilizou a comunidade , os usuários  pela falha do sistema fala que ficou chocado com a 124 

fala não  acreditava que estava ouvindo aquilo, não podia se manifestar porque não era o 125 

momento de pedir a fala; o Presidente do Conselho Estadual uma pessoa de terno e gravata 126 

sentado lá na frente falou, o culpado do sistema dar errado é o mal caráter do usuário, ele vai lá e 127 

fura a fila ele vai e pega você, que tem um atendimento melhor;  o Presidente do Conselho 128 

Estadual não se responsabilizou ou não responsabilizou o gestor por uma falta de ferramenta, 129 

isso é lamentável o Presidente falar isso. A conselheira Ana Caetano Pinto fala que tem um 130 

representante da Entidade no Conselho Estadual de Saúde, da região de Maringá, tinha muita 131 

coisa errada na Conferência tanto que na hora de votar passou do horário a desorganização 132 

estava grande, não tinha ninguém representando o movimento negro, para representar e faltaram 133 

representantes dos indígenas. Fala que tem que organizar antecipadamente as Pré - conferências 134 

e conscientizar a participação da população observou que é nas conferências que poderão 135 

contribuir para um atendimento de qualidade na área da saúde por meio de propostas. A 136 

conselheira Debora Lee fala que depois de todos os acontecimentos chegaram a um 137 

denominador comum, a Instituição foi a única do segmento com convênios com o SUS, que 138 

conseguiu vaga para Conferência Nacional, O Presidente fala que sobre os relatos de cada um, 139 

fala que é solidário referente á negligência dos que poderiam sabendo que é errado continuam  140 

omissos tocando o barco. A Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa na simplicidade 141 

que foi, tenha sido uma das melhores das que já participou sobre a questão da composição do 142 

Conselho Estadual de Saúde, é feito entre os municípios à titularidade e a suplência e ganha 143 

quem tem a maioria de representatividade da sua Entidade independente se ela esta num 144 

conselho municipal ou não o que acontece não cabia a nós (conselheiros) comentar como seria o 145 

rito da Conferência Estadual não era competência dos municípios porque existe regulamento 146 

próprio e as Entidades tem que ter abrangência a nível Estadual. Fala que o usuário não é 147 

responsável por nada das precariedades do SUS, porque ele faz parte da engrenagem do 148 

sistema, a constituição fala que os iguais seriam tratados de formais iguais e os desiguais nas 149 

medidas que se desiguala dos demais o que a constituição quis estabelecer; tratar aqueles que 150 

têm uma dificuldade impossibilidade de participação de ser tratado diferente, ter um olhar 151 

humanizado e acolhedor. A reunião encerrou às 20h.    152 


