
   

16ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e 1 

dezenove, às dezoito horas e quarenta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 2 

Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Inês Chuy 3 

Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana 4 

Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Adriana 5 

do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Maria Alina Lurdes 6 

Oliveira, Isabela Sens Fadel Gobbo. O Primeiro Secretário Luiz Carlos Gorchinski assume os 7 

trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: 8 

Leitura e Aprovação das atas: 15 ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das 9 

Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação Anual de 10 

Saúde (PAS) 2019. 4.2. Apresentação da Ampliação de Equipe Técnica da Associação de 11 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. (Pauta: Leitura e Aprovação da 12 

ata: 15ª ata da reunião ordinária). O Primeiro Secretário Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura da 13 

pauta e coloca em votação a 15ª ata da reunião ordinária. Não aprovada por falta de quórum. 2. 14 

Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues faz a leitura da 15 

memória da reunião de Comissão de Orçamentos e Projetos. Memória da reunião do dia 03 16 

setembro de 2019. Coordenador da Comissão: Luiz Carlos Gorchinski Relator Conselheiros 17 

Presentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto, Leandro Soares Machado e Regina Rosa 18 

Pedroso Rosa. Conselheiros Ausentes: Faltas justificadas: Charles Renan Pinto Aurélio (falta 19 

justificada) e Inês Chuy Lopes (motivo de doença). Lusiano de Lima Guimarães; Giovanni 20 

Augusto Kalempa Panazzolo e Diego Osmar Rodrigues. Início da reunião: 17h45; Pauta da 21 

Reunião: Análise da Programação Anual de Saúde exercício 2019, Diálogo sobre programação 22 

da utilização do recurso do CMS/PG para a gestão 2020. A Comissão deliberou com parecer 23 

favorável Programação Anual de Saúde do exercício de 2019, todavia com explicações. Solicitar 24 

explicações sobre os seguintes itens: 4; 13; 22; 25; 55 e 76. Solicitar junto à mesa diretora para 25 

que façamos em conjunto a uma programação para utilizar o recurso do CMS/PG. Reunião 26 

encerrada: 18h50. O conselheiro Segundo Secretário Luiz Carlos Gorchisnki faz a leitura do 27 

relatório Da 28ª Avaliação Quantitativa E Qualitativa Do Contrato 394/2.016 - Competência 28 

Julho/ 2.019. Em data de 28 de agosto de 2.019 (Quarta-feira), na sala de reuniões do Hospital 29 

Municipal, Dr. Amadeu Puppi, às 10 h 50, reuniram-se os membros da Comissão Intersetorial de 30 

Avaliação do Contrato 394/2.016, inerente à prestação de serviços profissionais, pela Empresa 31 

Hygea Gestão & Saúde LTDA, na supramencionada Instituição Nosocomial. Marcaram presença 32 

Jean Pierre Leôni  (Hospital Municipal, Dr. Amadeu Puppi), Dr. André Bernardi (Hygea Gestão & 33 

Saúde Ltda) e Luiz Carlos Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa).Após a 34 

saudação aos presentes, o Coordenador Jean Pierre Leôni informou que o membro 35 

representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG),  EVERSON 36 

MILLEO havia solicitado sua exoneração, devido a problemas particulares. Em seguida 37 

passamos à avaliação dos percentuais alcançados, inerente aos parâmetros avençados em 38 

Contrato, tanto quantitativos, quanto qualitativamente. Para surpresa, no período compreendido 39 

entre 1° e 31 de julho de 2.019, a avaliação qualitativa de gestão e desempenho na área de 40 

atuação,  atingiu o percentual máximo (100%), com todos os itens que a compõem sendo 41 

satisfatória, a pontuação  integral de 700 (Setecentos) pontos; todavia quanto às metas físicas 42 

quantitativas, houve uma queda no percentual de internações de urgência e emergência, apenas 43 

364 (Trezentos e sessenta e quatro), abaixo do parâmetro avençado, de 380 (Trezentos e 44 

oitenta), atingindo um percentual de 95 % (Noventa e cinco por cento). Impende destacar que 45 

essa queda não comprometeu o pagamento integral da parcela à Empresa prestadora de 46 



   

serviços pela Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG). Ressalte-se também 47 

que consoante acordado em reunião, a competência para inclusão e exclusão de profissionais 48 

médicos no CNES é da área administrativa da Empresa contratada. Consensualmente 49 

agendamos a próxima reunião para a data de 18 de setembro de 2.019 (Quarta-feira), às 10 h 50 

30, nas dependências do referido hospital, aguardando o novo membro representante para a 51 

Comissão Intersetorial de Avaliação, indicado formalmente pela Fundação Municipal de Saúde 52 

de Ponta Grossa (FMS/PG). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Jean Pierre Leôni, às 53 

11 h 34 findou a reunião, após agradecer a nossa presença e eu Luiz Carlos Gorchinski exarei o 54 

presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra, na próxima reunião 55 

ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG). 3. Informes Gerais. O 56 

conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que não participa das reuniões das comissões, mas viu 57 

a leitura da análise da Programação Anual de Saúde e tiveram alguns questionamentos 58 

daqueles itens. O conselho tem sempre total liberdade de questionara e isso é importante, mas 59 

queria lembrar que a PAS é um compensado de metas do plano de saúde do primeiro ano então 60 

tudo o que está na PAS, está no nosso regimento vigente agora, então não há nada que a gente 61 

não esteja ciente do que está na PAS. E avisar que no NEP foi aberto inscrições para o 62 

programa de residência no munícipio, com vinculo da UEPG, então as vagas estão abertas para 63 

inscrições no site da UEPG. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que primeiramente ele fez 64 

cirurgia de catarata e houve intercorrência em ambas as cirurgias, está se tratando no 65 

ambulatório em um hospital em Campo Largo. Só que no último dia 30 de agosto por solicitação 66 

médica compareceu para fazer um exame de contraste em jejum, só que foi atendido após as 16 67 

horas e a consulta estava marcada para as 14 horas, e não pode se furtar de registrar uma 68 

denúncia devido ao tratamento desumano dos idosos em jejum. Fala também sobre a UPA da 69 

Santa Paula e o INDSH, que está a deriva de contrato, porque o contrato de 2014 expirou em 31 70 

de agosto de 2019 e devido a problemas licitatórios que não foi publicado no edital, houve a 71 

elaboração de um aditivo complementar todavia já está a mais de mês na ouvidoria para as 72 

devidas analises, enquanto o INDSH está trabalhando sem contrato. 4. Ordem do Dia. 4.1. 73 

Votação da Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. Por Falta de quórum não foi votado. 74 

4.2. Apresentação da Ampliação de Equipe Técnica da Associação de Pais e Amigos dos 75 

Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. A Sra. Josneide Aparecida diretora da APAE de 76 

Ponta Grossa, a Tania é nossa assistente social da APAE e a gente veio conversar com vocês e 77 

solicitar a ampliação do nosso convênio de saúde com o Município porque hoje nós temos sido 78 

atendidos pelo Município, mas a uma grande defasagem na questão da carga horária e um 79 

profissional técnico da área de psicologia, se for possível colocar um técnico/a em psicologia 20 80 

horas na APAE para o plano de saúde de 2020. O segundo secretário Luiz Carlos Gorchisnki 81 

encerra a reunião ás 19h06min.  82 


