
  
11ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, 1 

às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 2 

Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Inês Chuy Lopes, Débora 3 

Lee Comassetto, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, 4 

Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo 5 

Saincler Heusi, Simone Nuermberg Vasconcellos Costa, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, 6 

Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, 7 

Ana Maria Bourguignon, Jeferson Leandro Gomes Palhão. O Presidente Leandro Soares 8 

Machado assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os 9 

presentes. PAUTA: 1.Leitura e Aprovação da ata: 9ª ata da reunião ordinária. (10 min.) 10 

2.Relatos Gerais das Comissões. (10 min).  3. Informes Gerais. (3 minutos por 11 

conselheiro) 4.Ordem do dia.4.1 Aprovação da inscrição das entidades junto ao Conselho 12 

Municipal de Saúde. (10 min.) 4.2. Apresentação da Entidade: Associação Amigos da 13 

Criança Diocese de Ponta Grossa. (30 min.) 4.3. Apresentação da Entidade: Associação de 14 

Apoio, Atendimento e Assessoramento a Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas, 15 

nome fantasia (ACAP Geny Jesus). (30 min.). O Presidente Leandro Soares Machado coloca 16 

em votação a 9ª ata, aprovada por 13 votos e 1 (uma) abstenção. 2. Relatos Gerais das 17 

Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez a leitura da reunião de Comissão 18 

Intersetorial de Avaliação e Acompanhamento de contrato da empresa Hygea, constituída pela 19 

Portaria de N°15.667, de 13 de abril de 2.017; em data de 19 de junho de 2.019 (quarta-feira) 20 

esteve reunida a Comissão Intersetorial de Avaliação e Acompanhamento do Contrato 21 

394/2.016, nas dependências do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi. A referida inicialmente 22 

pré-agendada consensualmente pelos presentes na reunião anterior, para a data de 26 de junho 23 

de 2.019 (quarta-feira), foi antecipada por solicitação do Dr. André Bernardi, devido a imprevistos 24 

laborais no vizinho Estado de São Paulo. A supracitada após uma tolerância de vinte e cinco 25 

minutos, no aguardo do representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 26 

(FMS/PG), Everson Milleo teve seu início às 10 h 55 min, pelo Coordenador Jean Pierre Leôni 27 

(Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi), o qual saudou os demais presentes, Dr. André Bernardi 28 

(Hygea Gestão & Saúde Ltda) e Luiz Carlos Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde de Ponta 29 

Grossa), dando por iniciado os trabalhos. Constatamos que o período avaliado, entre 1° e 31 de 30 

maio de 2.019 cumpriu tanto com as metas físicas quantitativas, quanto às metas qualitativas de 31 

gestão de desempenho na área de atuação, consoante os parâmetros avençados em contrato, 32 

alcançando o percentual médio de 96,4% (Noventa e seis quatro por cento). Tivemos diálogos 33 

sobre a precariedade da logística das Unidades Básicas de Saúde, também de seus Corpos 34 

Funcionais reduzidos (Apoucados), comprometendo seriamente o atendimento à SAÚDE, enfim 35 

a realidade nua e crua da precarização do SUS e de nosso Direito Social Constitucional, o qual é 36 

dever prestacionista do Estado. O representante da Empresa Hygea Gestão & Saúde LTDA, Dr. 37 

André Bernardi comentou que está em estudos à redução do valor pecuniário do Contrato 38 

Originário 394/2.016 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG) e a 39 

Empresa, a qual representa, por parte da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 40 

(FMS/PG). Houveram os contatos preliminares sobre essa possibilidade e a Empresa Hygea 41 

aquiesceu à essa possível redução. O Coordenador Jean Pierre Leôni colocou para a nossa 42 

apreciação a mudança de nosso dia de reuniões, em vez das quartas-feiras, para as segundas-43 

feiras, haja vista compromissos laborais do representante da Empresa, Dr. André Bernardi, fora 44 

do Estado do Paraná. Anuímos à mudança consensualmente e acordamos o agendamento da 45 

próxima reunião para a data de 22 de julho de 2.019 (Segunda-feira), mediante a formalização 46 

ulterior da supramencionada. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Jean Pierre Leôni 47 

agradeceu a nossa presença e findou a presente reunião às 11 h 40 min e eu, Luiz Carlos 48 

Gorchinski redigi o presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra na 49 

próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG).  O 50 

conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez a leitura do Oficio 02/2019, A Presidência do Conselho 51 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG).Eu  Luiz Carlos Gorchinski, infra-assinado, 52 



  
1°Secretário da Mesa Diretora, também representante do CMS/PG na Comissão Intersetorial de 53 

Avaliação do Contrato 394/2.016, inerente à prestadora de serviços profissionais, Hygea Gestão 54 

& saúde Ltda, no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, solicito encarecidamente a Vossa 55 

Senhoria encaminhar o presente OFÍCIO, à Comissão de Fiscalização e Denúncias, para apurar 56 

possíveis irregularidades na supracitada Instituição Nosocomial. Após a reunião da supracitada 57 

comissão, em data de 19 de junho de 2.019 (quarta-feira), tomei ciência de alguns fatos 58 

inerentes ao cumprimento das Ordens de Serviços e Protocolos Internos da Instituição, também 59 

cumprimento dos fluxos de Atendimento aos pacientes que precisam de internação e de 60 

transferências inter-hospitalares, de forma articulada com a Rede Hospitalar e Regulação, os 61 

quais, em minha concepção, são deveras gravíssimos, inclusive gerando a revolta de médico e 62 

assessora da gestora administrativa, Karin Marian Bida da Costa Agner. Antecipadamente 63 

agradeço a urbanidade do atendimento à solicitação do presente ofício, em aproveitando o 64 

ensejo expresso aqui o meu elevado apreço, outrossim, a minha distinta consideração a Vossa 65 

Senhoria. A conselheira Ana Caetano Pinto fez a leitura da memoria da reunião de comissão de 66 

Orçamento e projetos. Dada início à reunião o Coordenador e Conselheiro Luiz Carlos 67 

Gorchinski, saudou a todos e deu início aos trabalhos. Pauta 1(um) – Análise de documentação 68 

apresentada pelas Instituições para renovação e novas inscrições no CMS/PG. Os conselheiros 69 

presentes analisaram os processos que retornaram; foi finalizado o parecer para emissão de 70 

renovação com as entidades: Associação Artesanal do excepcional de Ponta Grossa 71 

(ASSARTE); Associação Ministério Melhor Viver; (Uvaranas); Santa Casa de Misericórdia de 72 

Ponta Grossa; Associação Esquadrão da vida de Ponta Grossa. Seguindo a reunião com 73 

discussões para análise sobre a Programação anual de saúde 2019 da Prefeitura Municipal de 74 

Ponta Grossa, após seguimos com o inicio da análise do relatório detalhado do quadrimestre 75 

anterior 2019.  (1º quadrimestre).  Retomaremos as analises em próximas reuniões. Pelo 76 

estender do horário o Coordenador Luiz Carlos Gorchinski deu por encerrada a reunião às 77 

18h46min. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala sobre o processo 78 

360463/2019 referente à unidade de saúde Abraão Federman continua paralisado na gaveta da 79 

Michelle na Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, fala que recebeu por e-mail uma 80 

notificação que a reunião do SAMU que estava marcada para o dia 3 de julho de 2019 foi 81 

reagendada para o dia 17 de julho de 2019 quarta feira. Fala que questiona a sobre a ausência 82 

de reunião do comitê gestor do contrato 0422/2014 da UPA Santa Paula ultima reunião foi no dia 83 

13 de maio e até a presente data não foi marcado reunião. O conselheiro Felipe Simão pontes 84 

informa a mesa e os demais conselheiros que o comitê de ética da UEPG entrou em contato 85 

com o conselheiro através do professor Ulisses Coelho o qual é coordenador da comissão o 86 

conselheiro participou da reunião presencial na quinta feira passada (dia 27 de junho) fala que é 87 

para ficar registrado. O conselheiro Cesar José Campagnoli fala da felicidade e agradece a 88 

participação dos Cirurgiões Dentistas que foram para a conferência Estadual os quais foram 89 

somar e graças a essa representatividade na conferência tanto o CRO como ABO voltaram a 90 

compor novamente no Conselho Estadual de Saúde com cadeiras de titular e suplentes para a 91 

próxima gestão de 2020 no segmento dos trabalhadores. O conselheiro Jeferson Leandro 92 

Palhão pergunta ao presidente Leandro Soares Machado se chegou à resposta do oficio que foi 93 

enviado à Fundação referente à visita na unidade de saúde Abrahão Federmann, o Presidente 94 

afirma que não o conselheiro solicita que seja reiterada a solicitação de resposta do referido 95 

oficio determinando prazo de 5 (cinco) dias uteis por se tratar de reiteração. O Presidente 96 

Leandro Soares Machado fala que, foi solicitado à Fundação Municipal de Saúde para fazer uma 97 

apresentação formal sobre os cargos e o orçamento, fala que o conselho esteve em uma 98 

reunião com a Presidente Angela Pompeu, a qual falou que não estava formatada ainda na 99 

Fundação Municipal de Saúde e ficou condicionado a mesa aprovar as próximas deliberações 100 

respeitando o relatório de 2018 que já foi por esse conselho aprovado e teria como parâmetro 101 

apresentação da Fundação, torna-se inviável aprovar alguma questão de orçamento deliberar de 102 

alguma forma sem conhecer a estrutura e a dinâmica que iriam administrar a fundação, 103 

sabemos que a fundação assumiu a estrutura da secretaria, o conselho solicitou uma 104 



  
apresentação formal através de documentos. O presidente sugere apresentação para o dia 16. 105 

4.1. Aprovação da inscrição das entidades junto ao Conselho Municipal de Saúde. 106 

Associação Artesanal do excepcional de Ponta Grossa (ASSARTE); Associação Ministério 107 

Melhor Viver; (Uvaranas); Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa; Associação Esquadrão 108 

da vida de Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação aprovado 109 

por 16 votos. 4.2. Associação Amigos da Criança Diocese de Ponta Grossa. A conselheira 110 

Ana Caetano Pinto fez apresentação da Associação Amigos da Criança Diocese de Ponta 111 

Grossa. Pastoral da Criança: A Pastoral da Criança, a partir do trabalho voluntário vem 112 

orientando e acompanhando famílias sobre ações básicas e simples que salvam muitas vidas, é 113 

a partir deste trabalho que percebemos uma transformação na redução da violência, da 114 

marginalidade e no fortalecimento dos valores humanos dentro da família. Contamos com a 115 

ajuda de líderes voluntárias que dedicam parte do seu tempo para desenvolver, junto às 116 

comunidades, ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. Nós buscamos atender 117 

as crianças que mais necessitam, especialmente nas periferias, sem medo nem preconceito. Em 118 

algumas famílias, a desnutrição atinge grande parte das crianças e gestantes. A Pastoral da 119 

Criança da Diocese de Ponta Grossa está atendendo14 Municípios: Ponta Grossa, Castro, 120 

Carambeí, Ipiranga, Imbituva, Ivaí, Guamiranga, Irati, Teixeira Soares, Ventania, Tibagi, 121 

Telêmaco Borba, Ortigueira, Imbaú. 4.3. Apresentação da Entidade: Associação de Apoio, 122 

Atendimento e Assessoramento a Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas, nome 123 

fantasia (ACAP Geny Jesus). A conselheira, Inês Chuy Lopes faz apresentação da entidade 124 

Geny Ribas. Termo de Colaboração Secretaria Municipal de Saúde ACAP GENY RIBAS. 125 

Associação de Apoio Atendimento e Assessoramento á Comunidade Surda Geny de Jesus 126 

Souza Ribas. Objetivo: Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento com fonoaudiólogo, 127 

dentista e psicólogo. Metas aprovadas p/o convênio: Psicóloga – 30/mês Fonoaudióloga – 128 

30/mês; Dentista – 30/mês.  Atendimentos realizados: Psicóloga - média de 60/mês; 129 

Fonoaudióloga – média de 75/mês; Dentista – média de 80/ mês. Breve Histórico: Vigência Valor 130 

05/10/2013 a 28/05/2014 R$ 34.214,00 (8 meses) (contrapartida recursos próprios no valor de 131 

R$6.122,74) 29/05/14 a 28/09/2014, ficamos descobertos 29/09/2014 a 29/09/2015 R$ 132 

51.321,00 (contrapartida recursos próprios no valor de R$4.105,80  29/09/2015 a 31/03/2016 R$ 133 

25.660,50 aditivo de 6 meses sem autorização aumento. 01/04/2016 a 31/09/2016 R$ 27.713,34  134 

aditivo de 6 meses com autorização de 8% de aumento somente sobre o valor do aditivo anterior 135 

e não sobre o valor do convênio. 01/10/2016 A 31/09/2017R$55.426,80OBS – ficamos 136 

descobertos no mês 10/201701/11/2017 A 31/10/2018 R$ 59.724,00 OBS – ficamos descobertos 137 

no mês 11/2018  14/12/2018 a 14/12/2020 R$142.352,54 P/2 anos salários/carga horária: 138 

dentista- R$ 1.935,84  15 horas semanais   Psicóloga – R$1.090,80 16 horas semanais  -  FONO 139 

– R$1.152,36 20 horas semanais salários sindicato da categoria Dentista -  R$ 3.647,00 (30 140 

horas semanais) FONO - R$ 2.540,30 (30 horas semanais) Psicóloga - R$ 2.530,52 (30 horas 141 

semanais repasses por mês hoje R$ 5.931,35 R$ 12.104,33 somente para cobrir os salários por 142 

mês necessidades defasagem em média  50% entre outras necessidades: Aumento da carga 143 

horaria dos profissionais aumento do salário conforme o sindicato da categoria Contratação de 144 

uma Fisioterapeuta. Contratação de uma Terapeuta Ocupacional Manutenção e Conservação de 145 

equipamentos Materiais de expediente. A reunião encerrou as 20h e 30min.     146 


