
  
17ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois 1 

mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 2 

Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: André Luiz 3 

Albuquerque, Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina Rinaldi, Regina Rosa Pedrozo 4 

Rosa, César José Campgnoli, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo 5 

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

Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Adriane do Rocio Lopes,. 7 

Conselheiros Suplentes: Vera Lúcia Leal Wosgerau, Bruno Compagnoni, Luiz Carlos 8 

Gorchinski. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e 9 

procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura 10 

e Aprovação da ata: 16ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 11 

Informes Gerais. 3.1. Ofício Circular nº 16/2018 – SCAERA03RS _ II Seminário de 12 

Controle Social da 3ª Regional de Saúde. 3.2. Disponibilização de Trabalho sob 13 

Gestão de Medicamentos. 4. Ordem do Dia. 4.1. Discussão quanto à realização das 14 

Pré – Conferências. 1. Leitura e Aprovação da ata: 16ª ata da reunião ordinária. 15 

Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O conselheiro Luiz 16 

Carlos Gorchinski fala que a ata tem alguns erros e quer citá-los. Fala que na linha 17 

sessenta o correto é “insuficiente”; linha sessenta e nove: “consultivo”; linha setenta e três: 18 

suprimir “deu por finda”; linha noventa e cinco “R$ 80.772,00 (oitenta mil e setecentos e 19 

setenta e dois reais)”; linha cento e vinte e oito “Fábio Carvalho”; linha duzentos e trinta e 20 

oito “lei 8.666 de 1993” e na mesma linha “lei 8.883 de 1994”; suprimir da linha setenta e 21 

cinco a linha oitenta e sete. O primeiro secretário André Luiz Albuquerque fala para 22 

suprimir a linha cento e trinta e quatro e na duzentos e três faltou à palavra “é”. 2. Relatos 23 

Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que participou na última 24 

quarta feira dia 17 de outubro da reunião da comissão Intersetorial de Avaliação da 25 

HYGEA do Hospital Amadeu Puppi, faz a leitura do relatório. Em data de 17 de outubro de 26 

2.018 (Quarta-feira) com início às 10 h 32 min, participei da Reunião da Comissão 27 

Intersetorial inerente à 17a Avaliação Quantitativa e Qualitativa sobre a prestadora de 28 

serviços HYGEA Gestão & Saúde LTDA, no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi. 29 

Marcaram presença, todos os Conselheiros Membros da Comissão, nominados na 30 

sequência: Jean Pirre Leôni (HMAP), Dr. André Bernardi (HYGEA Gestão & Saúde LTDA), 31 

Everson Milleo (SMS/ PG) e Luiz Carlos Gorchinski (CMS/PG). Participou conosco 32 

também, a Coordenadora Administrativa Luciane Ignácio. O Coordenador Jean Pierre 33 

Leôni deu as boas-vindas aos já nominados membros, escusou-se que seria uma reunião 34 

expressa, devido a compromissos já pré- assumidos em outro nosocômio, então tomamos 35 

ciência através do RELATÓRIO, dos percentuais atingidos, consoante às CLÁUSULAS do 36 

CONTRATO 394/2.016. Consoante o referido RELATÓRIO em ANEXO, o TASY, Sistema 37 

De Gestão Hospitalar indicou que os atendimentos clínicos especializados foram de 11.889 38 

(Onze mil, oitocentos e oitenta e nove), uma média de quase quatrocentos atendimentos 39 

diários e a média e alta complexidade com as internações de urgência e emergência em 40 

número de 472 (Quatrocentos e setenta e duas), ambos procedimentos com percentuais 41 

acima dos parâmetros pré-estabelecidos quantitativamente. Cumpre ressaltar que o 42 

número de profissionais presenciais estipulado em contrato (vinte) e os profissionais de 43 

sobreaviso (seis equipes) está sendo cumprido consoante à Avaliação Mensal das metas 44 

físicas. Quanto à Avaliação Qualitativa de desempenho na área de atuação, os problemas 45 

elencados anteriormente continuam, haja vista as diretrizes da NR32 (0S SMS), outrossim 46 

o cumprimento das ordens de serviços e protocolos internos do nosocômio estarem 47 

insatisfatórios, destarte urge a tomada das medidas cabíveis por parte da coordenadoria 48 

administrativa, para a mitigação dos problemas relatados. Cumpre destacar que o presente 49 

relatório refere-se ao período compreendido entre as datas de 1°de agosto de 2.018 à 31 50 



  
de agosto de 2.018 e em somando-se os percentuais quantitativos (metas físicas), bem 51 

como os qualitativos (metas qualitativas) corroboram as cláusulas contratuais avençadas, 52 

como cumpridas. O Coordenador Jean Pierre Leôni, após a assinatura do presente 53 

relatório (cinco vias) pelos membros presentes, solicitou licença dando por encerrada a 54 

reunião às 10h 47 min e eu Luiz Carlos Gorchinski exarei o presente documento na 55 

expressão da verdade, subscrevendo-me após a leitura na íntegra na próxima Reunião 56 

Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Fala que na última reunião 57 

da Comissão de Orçamentos Programas e Projetos foi deliberado sobre enviar um ofício 58 

para a Secretária Municipal De Saúde. Faz a leitura do ofício 02/2018. Os Conselheiros 59 

Membros da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos do CMS/PG, em reunião 60 

realizada em Data de 16 de outubro de 2.018 (Terça-feira) deliberaram consensual e 61 

unanimemente oficiar a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, para 62 

apresentação à essa Comissão, de documentação comprobatória inerente aos Contratos 63 

Administrativos de Locação de Imóvel e Análise de Água para consumo humano, do 64 

Programa VIGIASUS. Diante do exposto, o Coordenador Luiz Carlos Gorchinski, infra-65 

assinado solicita à Secretaria Executiva do CMS/PG encaminhar o presente OFÍCIO, a 66 

quem de competência, para apresentar à essa COMISSÃO, a seguinte documentação: 1) - 67 

Contrato de Locação Anterior do Imóvel, sito à Rua : Alfredo Guimarães Vilela, N°383 - 68 

Jardim Carvalho, sob responsabilidade do Departamento De Zoonoses; 2) - Cópia da 69 

análise prévia, consoante estabelece, determina e preconiza a lei federal das licitações 70 

8.666/1.993, em seu Artigo 24, Inciso X, alterado pela redação dada pela lei federal 71 

8.883/1.994; 3) - aditivos complementares com a empresa Interpartner, da contratação de 72 

serviços laboratoriais, para análises de água para consumo humano; OBS.: O Contrato de 73 

N°017/2.017 com a Empresa Interpartner, enviado à essa comissão, está vencido desde a 74 

data de 30 de junho de 2.018. Antecipadamente a comissão de orçamentos, programas e 75 

projetos agradece a urbanidade, do atendimento à solicitação. O conselheiro Leandro 76 

Soares Machado faz a leitura do relatório da comissão. Conselheiros Presentes: Luiz 77 

Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Ana Caetano Pinto e Simone Nuermberg 78 

Vasconcellos Costa A Comissão reuniu-se às 16h54min. Relatório da 9ª reunião da 79 

Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos do Conselho Municipal de Saúde de 80 

Ponta Grossa (16/10/2018). Em data de dezesseis de outubro de dois mil e dezoito (Terça-81 

feira), com início às 16h 54min, na sala de reuniões do CMS/PG, sito à Rua: Balduíno 82 

Taques, nº445, Centro, estiveram reunidos os conselheiros Membros da Comissão de 83 

Orçamentos, Programas e Projetos na 9ª reunião efetiva, convocada pelo Coordenador 84 

Luiz Carlos Gorchinski. Fizeram-se presentes os Conselheiros Membros Luiz Carlos 85 

Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Ana Caetano Pinto e Simone Nuermberg 86 

Vasconcellos Costa. O Coordenador Luiz Carlos Gorchinski deu as boas-vindas aos 87 

presentes, agradecendo a presença de todas (os) e iniciou os trabalhos, com o real 88 

objetivo da reunião, complementar as análises do contrato de locação e contrato de 89 

análises de água da Interpartner. Os conselheiros acima nominados deliberaram 90 

consensualmente sobre a solicitação via ofício, à SMS/PG enviar à nossa comissão as 91 

análises prévias do local do imóvel locado pelo departamento de Zoonoses, vinculado ao 92 

VIGIASUS consoante à lei 8666/1993, em seu artigo 24 inciso 10º com alteração dada pela 93 

redação da lei 8.883/94, também uma cópia do contrato da locação anterior. Quanto ao 94 

contrato entre a Interpartner (Análises de Àgua), enviadas para análises desta comissão e 95 

o referido estar vencido desde o mês de junho/2018 próximo passado os conselheiros 96 

acordaram solicitar através de ofício, os aditivos complementares do referido contrato. A 97 

comissão tomou ciência através da secretaria executiva, do recebimento do contrato atual 98 

da HYGEA Gestão & amp; Saúde LTDA e iniciou as análises, para ulteriormente relatar ao 99 

pleno um parecer conclusivo. Sem mais a tratar, o coordenador da comissão encerrou os 100 



  
trabalhos às 18h 03 min. Eu Relatora eventual, Adriane do Rocio Lopes digitei o presente 101 

relatório na expressão da verdade, após a leitura na próxima reunião ordinária do 102 

Conselho Municipal de Ponta Grossa. Reunião encerrada as 18:03h. 3. Informes Gerais. 103 

3.1. Ofício Circular nº 16/2018 – SCAERA03RS _ II Seminário de Controle Social da 3ª 104 

Regional de Saúde. O primeiro secretário André Luiz Albuquerque faz a leitura do ofício. 105 

Considerando a proximidade das Conferências Estadual e Nacional de Saúde, que 106 

ocorrerão em 2019; e Considerando a constante necessidade de fortalecer o Controle 107 

Social nos municípios; Comunicamos que no dia 1/11/2018 será realizado o II Seminário 108 

de Controle Social da 3ª Regional de Saúde, no auditório da Regional de Saúde em Ponta 109 

Grossa, das 13h30 às 17h30. Convidamos para participação quatro representantes de 110 

cada município, sendo, preferencialmente, o atual Presidente, o (a) Secretário (a) 111 

Executivo (a), um representante do segmento dos usuários e um representante do 112 

segmento do gestor do Conselho Municipal de Saúde (CMS) desse município. Salientamos 113 

que a participação de todos os municípios é essencial, visando à qualificação do Controle 114 

Social na Região, bem como, que cada município/CMS se responsabilizará pelo transporte 115 

dos participantes.  3.2. Disponibilização de Trabalho sob Gestão de Medicamentos. O 116 

primeiro secretário André Luiz Albuquerque fala que foi um aluno que deixou para o 117 

Conselho Municipal de Saúde um trabalho de conclusão de curso. O conselheiro Luiz 118 

Carlos Gorchisnki fala que seu informe é sobre a precarização do SUS principalmente nas 119 

unidades básicas de saúde, fala que esteve na unidade de saúde Abraham Federman na 120 

vila Ana Rita, e se surpreendeu quando chegou lá e a farmácia estava fechada, essa 121 

unidade atende uma média de 10.000 (dez mil) usuários são duas zonas, 34 (trinta e 122 

quatro) e 35 (trinta e cinco) com 5.000 (cinco mil) em cada zona então a deriva de 123 

medicamentos e na verdade a farmácia deve ficar aberta do horário do inicio do 124 

funcionamento até o horário de fechamento da unidade, acontece que ano passado uma 125 

técnica de enfermagem dessa unidade foi remanejada e assumiu a auxiliar da farmácia 126 

que é contratada pelo município por trinta horas semanais, seis horas diárias trabalha das 127 

nove às quinze horas, como a unidade ficam fechadas das doze as treze é perdida uma 128 

hora, pois são apenas cinco horas de atendimento. Fala que conversou com o enfermeiro 129 

chefe até aplaudiu a sua possível manifestação no conselho sobre essa precarização, 130 

inclusive a menina trabalhava oito hora diárias recebendo duas horas extras e o município 131 

simplesmente cortou essas horas extras então por causa de duas horas a mais temos uma 132 

auxiliar de farmácia e não uma técnica em enfermagem, isso é a precarização do sistema 133 

em relação aos usuários. A conselheira Vera Lúcia Leal Wosgerau fala que essa não é 134 

uma determinação dos funcionários e sim da prefeitura, é uma determinação que vem pra 135 

nós. O conselheiro Bruno Compagnoni fala que gostaria de informar o conselho que 136 

através do programa de Residência Multiprofissional De Saúde Coletiva Da Secretária 137 

Municipal De Saúde de Ponta Grossa e da Universidade Estadual de Ponta Grossa que foi 138 

realizada a doação de 368 (trezentas e sessenta oito) escovas dentais em duas escolas 139 

municipais de Ponta Grossa uma delas é a Escola Faris Michaele que os alunos que foram 140 

privilegiados com essas escovas já estão sendo atendidos nas unidades de saúde os 141 

casos que mais tinham problema de carie dentaria algum problema periodontal e pra 142 

ajudar foi realizada uma palestra de saúde bucal, foi feita uma escovação supervisionada 143 

junto com essas escovas que foram doadas para alunos do 3º, 4º e 5º ano da manhã, cada 144 

ano tem três turmas, todos receberam escova dentária, todos receberam as instruções de 145 

higiene bucal e todos foram supervisionados quanto à escovação, essa escovação está 146 

sendo supervisionada semanalmente nas escolas e também a segunda escola Braulina 147 

Carneiro Quadros que conta com 105 (cento e cinco) alunos no período da tarde do 1º ao 148 

4º ano, todos também receberam as mesmas informações sobre higiene bucal, escovação 149 

supervisionada e também essa doação das escovas, isso foi uma parceria da residência as 150 



  
escovas foram doadas pela prefeitura e alguma parte por mim também e também recebeu 151 

ajuda de oito estagiarias da Universidade Estadual de Ponta Grossa da odontologia do 4º 152 

ano e ajuda das dentistas Adriane Taques que tá na unidade da Santa Lúcia, a Ana Paula 153 

da unidade do Borato e também da coordenadora de odontologia Vera Lúcia Leal 154 

Wosgerau da residência. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que ficou um pouco 155 

triste da falta da participação da Secretária Municipal De Saúde porque nas duas últimas 156 

reuniões não houve nenhum representante e do mesmo modo questiona se alguém 157 

poderia informar de que maneira tá sendo divulgadas as prés-conferências, porque de um 158 

lado tem o gestor que não participa e de um lado o usuário que muitas vezes não foi 159 

informado, fala também do apontamento do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski que fala 160 

sobre a técnica de farmácia, quando nós fizemos uma reunião para se adaptar algumas 161 

regulamentações que era de nível nacional que estavam presente o conselheiro Leandro 162 

Soares Machado, o presidente José Timoteo Vasconcellos e a secretária executiva Sueli 163 

Terezinha Mensen e mais algum conselheiro o qual ele não se lembra, foi questionado 164 

essa questão sobre os atendentes de farmácia, técnicos em farmácia assumirem a função 165 

do farmacêutico e que temos a responsabilidade porque quando esse profissional tá 166 

substituindo o outro isso não é demérito, mas não cabem algumas atribuições nesse 167 

sentido, então recomenda que uma das questões que a própria mesa possa encaminhar 168 

um ofício para secretária sobre essa questão e outra até para titulo de informe se eles 169 

também puderem caso forem fazer adaptações como essa nas unidades de saúde que 170 

também tragam para o conselho para que a gente possa ter um dialogo e não precisar ir o 171 

usuário. O primeiro secretário André Luiz Albuquerque fala que a divulgação está sendo 172 

feita da maneira que o Conselho Municipal de Saúde consegue, porque não foi recebido 173 

nada da gestão do município sobre divulgação, não foi feito nenhum cartaz pelo menos 174 

não foi apresentado para gente e as secretárias executivas fizeram convites e entregaram 175 

pela cidade para divulgar para os usuários, mas material de divulgação não tem porque a 176 

gestão não disponibilizou e a gente tem essa dificuldade. E sobre a ausência da Secretária 177 

Municipal de Saúde nas prés-conferências não se teve nenhuma manifestação. A 178 

conselheira Vera Lúcia Leal Wosgerau fala que seu informe é que, no dia 24/10/2018 179 

acontecerá na unidade de saúde Aurélio Grott o dia do outubro rosa que é voltada para 180 

atenção feminina para a prevenção e combate do câncer de mama e também teve sobre 181 

saúde bucal com as estagiárias da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também 182 

lembrou que no dia 25/10/2018 ocorreu à conferência dos trabalhadores na ABO 183 

(Associação Brasileira de Odontologia). O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que 184 

gostaria de registrar que deu uma palestra para o curso de jornalismo sobre Controle 185 

Social importância do conselho, que eles pediram informações e foi veemente cobrado 186 

pela ausência de  informações sobre o conselho no site da prefeitura principalmente em 187 

relação a nossas atas, e depois do dialogo foi conferir e nós temos só até a sexta ata deste 188 

ano publicado e pedir se possível verificar quem está postando as atas na Secretária de 189 

Saúde juntamente com a Secretária Executiva do conselho para que as atas possam estar 190 

disponíveis, usa o espaço de fala para indicar a importância do conselho de manifestar em 191 

defesa restrita do SUS e dos conselhos do controle social de um modo geral pensando 192 

inclusive na próxima gestão nacional que deve ser definida a partir de domingo 193 

independente do vencedor é importante que a gente coloque firmemente a necessidade de 194 

garantia do papel dos conselhos e do controle social na qualidade de saúde pública e 195 

restrita. 4. Ordem do Dia. 4.1. Discussão quanto à realização das Pré – Conferências. 196 

O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que estão achando estranha a falta 197 

de interesse da Secretária Municipal de Saúde, nas duas últimas prés-conferências não 198 

teve nenhum representante e mesma coisa na reunião do pleno que essa já é a segunda 199 

reunião que eles não participam, a mesa vai marcar uma reunião com a secretária e vai 200 



  
pedir esclarecimento do que está acontecendo, uma é a vital importância na pré-201 

conferência porque sem ela não sai à conferência em si e não sabemos qual é o 202 

pensamento do pessoal da Secretária Municipal de Saúde porque não mandaram 203 

conselheiro ainda, essa já é a segunda reunião e não tem nenhum representante deles. O 204 

conselheiro Felipe Simão Pontes fala que ele era uma das pessoas que iria participar da 205 

pré-conferência da Santa Paula juntamente com a conselheira Ana Maria foram lá para 206 

fazer a palestra, foi até a unidade de saúde da Santa Terezinha e eles não estavam 207 

sabendo da pré-conferência, então uma das coisas importantes para se discutir com o 208 

gestor municipal é que ao menos um cartaz simples indicando que vai ter a pré-209 

conferência seja fixado na unidade de saúde, e uma segunda sugestão é que as agentes 210 

comunitárias e as enfermeiras saibam especialmente dentro dos grupos que acontecem 211 

dentro da unidade de saúde para ajudar nesse processo de divulgação. A conselheira 212 

Elaine Cristina Rinaldi fala que quanto a matéria referente a ausência dos conselheiros 213 

pensa que devemos manter o regimento, pergunta se o conselho recebe justificativa de 214 

ausências, se recebe a justificativa já está correto do contrário deve se seguir o regimento 215 

e notificar a quem compete referente essas ausências por meio de ofícios. O conselheiro 216 

Charles Renan Pinto Aurélio fala que com relação ao que o presidente falou, concorda com 217 

a conselheira Elaine Cristina Rinaldi e acha que deve oficiar a Secretária Municipal de 218 

Saúde tem que oficiar o conselho Estadual de Saúde, tem que oficiar o Ministério Público 219 

talvez porque é inconcebível a ausência do gestor municipal então tem que buscar alguém 220 

para fazer eles se movimentarem, se é pra fazer a reunião que se faça essa semana e fala 221 

que vai se oficiar e eles que se movimentem para mandar gente, sobre a divulgação seria 222 

de bom tamanho colocar um calendário com as datas das prés-conferências. O 223 

conselheiro Leandro Soares Machado fala que não só a Secretária Municipal de Saúde 224 

deve ser cobrada, pois constatou a falta de outros conselheiros e que gostaria que fossem 225 

ratificadas as outras entidades, e que se for possível que também não possam concorrer 226 

na próxima conferência. O conselheiro Geovanni Augusto Kalempa Panazzolo fala que 227 

talvez a gente esteja acessando as pessoas de uma forma muito arcaica, não estamos 228 

conseguindo acessar o público e esse público não responde a esse tipo de informação. O 229 

presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião ás 19h48min. 230 


