
  
19ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e 1 

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

Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Robson Xavier da Silva, Diego 3 

Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, 4 

César José Campagnoli, Felipe Simão Pontes, José Timoteo Vasconcellos, Luiz Carlos de 5 

Oliveira, Candido José Colesel, Adriane do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima, 6 

Elaine Cristina Antunes Rinaldi. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, 7 

Bruno Compagnoni, Wagner Lusiano de Lima Guimarães, Luiz Carlos Gorchinski. O 8 

Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura 9 

da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 10 

ata: 18ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 11 

Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação e posterior aprovação, da proposta de 12 

incentivo financeiro para aquisição de equipamento para o Hospital Municipal Dr. 13 

Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 4.2. Discussão 14 

e Deliberação referente à realização das Pré – Conferências e da 11ª Conferência 15 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 2018. 1. Leitura e Aprovação da ata: 18ª ata da 16 

reunião ordinária. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski solicita retificações nos nomes 17 

dos fiscais de contrato citados, que alguns estão errados e outros incompletos. Aprovada 18 

por 13 (treze) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. 2. Relatos Gerais das Comissões. 19 

O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura da memória da ultima reunião da 20 

Comissão de Orçamentos Programas e Projetos. Relatório da 11ª reunião da Comissão de 21 

Orçamentos, Programas e Projetos do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 22 

13/11/2018, (Terça-feira), com início às 17h 28min, na sala de reuniões do CMS/PG. 23 

Consoante ao oficio 03 – 2018, encaminhado a SMS, esta comissão havia convocado os 24 

fiscais do contrato 394 – 2016 HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA, toda via os referidos não 25 

marcaram presença nas dependências do conselho, bem como não justificaram tais 26 

ausências; diante do exposto a comissão prosseguiu em analise dos aditivos 27 

complementares acrescidos ao contrato originário; Partindo deste principio os conselheiros 28 

membros presentes deliberaram que para haver um parecer conclusivo ao pleno faz-se  29 

necessário as explicitações dos valores pecuniários acrescidos ao referido contrato 30 

administrativo; Então esta comissão como um todo resolve reenviar uma nova convocação 31 

aos fiscais do referido contrato, e caso não haja novamente marcação de presença dos 32 

mesmos esta comissão recomendará ao pleno aprovar  o encaminhamento do referido 33 

contrato, para vistas do  Ministério Publico do Estado do Paraná. Em tempo essa comissão 34 

registra que não recebeu a documentação solicitada (Of. 02 -2018, em relação ao 35 

programa VIGIASUS, também os aditivos complementares do contrato com a Interpatner. 36 

Nada mais havendo a datar o coordenador deu por encerrada ás reunião as 18h51 min., 37 

eu relator lavrei a mesma para ser lida na próxima reunião da plenária. Fala que consoante 38 

deliberado na reunião, foi elaborado um ofício enviado ao conselho para reconvocação dos 39 

fiscais do contrato, faz a leitura do ofício. A Comissão de Orçamentos, Programas e 40 

Projetos, por meio de seu Coordenador, Luiz Carlos Gorchinski, infra-assinado, mui 41 

respeitosamente solicita à Secretaria Executiva do CMS/PG, encaminhar o presente ofício, 42 

à Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Consoante reunião realizada em data 43 

de 13 de novembro de 2.018 (Terça-feira), os Conselheiros Membros presentes acordaram 44 

por unanimidade, de reconvocar os fiscais do Contrato 394/2.016, realizado entre a 45 

HYGEA Gestão & Saúde LTDA. e a prefeitura municipal de Ponta Grossa, haja vista a 46 

convocação anterior, via ofício N° 03/2.018, haver sido menoscabada. Diante do exposto, 47 

ficam reconvocados para a próxima reunião de nossa comissão, os fiscais do referido 48 

contrato, nominados na sequência: 1) - Karin Marian da Costa Agner; 2) - Josemar 49 

Fontoura De Castro; 3) - Cristina Martinucci Da Costa; 4) - Alessandra De Fátima Ornat; 5) 50 



  
- Rullyan Bruno Feliciano Da Silva De Paula.  A Comissão de Orçamentos, Programas e 51 

Projetos reunir-se-á no próximo dia: 27 de novembro de 2.018 (Terça-feira), às 17 h 30, na 52 

sala de reuniões do CMS/PG e espera contar com a presença dos reconvocados, para 53 

evitar futuros dissabores da SMS/PG, perante o Ministério Público do Estado do Paraná. 54 

Sem mais para o momento, a Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos externa 55 

aqui o seu elevado apreço e sua distinta consideração a Vossas Senhorias. 3. Informes 56 

Gerais. A conselheira Adriane do Rocio Lopes faz a leitura de ofícios, o primeiro sobre a 57 

substituição da conselheira Elaine Cristina Antunes Rinaldi pela a Sra. Inês Chuy Lopes, o 58 

próximo ofício é referente à alteração de titularidade onde o Sr. Diego Osmar Rodrigues 59 

entra no conselho no lugar do conselheiro Carlos Eduardo Coradassi. O presidente José 60 

Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala o ofício recebido para a capacitação do Pré- EPCEU, 61 

que irá tratar sobre 5 tipos de câncer que mais estão matando a população, terá certificado 62 

e será fornecido coffee-break e almoço e o deslocamento será por conta do (a) município/ 63 

entidade, e fala que os conselheiros que tiverem interesse em participar devem dar os 64 

seus respectivos nomes e telefones. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala da reunião 65 

da comissão Intersetorial Avaliativa, Quantitativa e Qualitativa da HYGEA no Hospital 66 

Municipal Dr. Amadeu Puppi, outro informe é que esteve na unidade de saúde Abraham 67 

Federman no período vespertino e a nossa médica cubana despediu-se, trabalhou até às 68 

doze horas e foi embora para seu país. O conselheiro Wagner Lusiano de Lima Guimarães 69 

fala que gostaria de agradecer a casa de dependente químico que tem convênio junto a 70 

Secretária Municipal Olavo Bilac em que mesmo tendo as vagas em que ela tem 71 

proveniente a secretária que são quinze vagas, ela não tendo vaga ela se prontificou de 72 

uma maneira que levando em consideração que um mês atrás ela tinha vaga sobrando, 73 

então gostaria de agradecer e deixar relato que essa casa de recuperação vem fazendo 74 

um trabalho excepcional e também mesmo tendo vaga levando em consideração que ela 75 

tem o convênio com a secretária e ela tem um numero de vagas fechada com a secretária 76 

e que há um mês existia vaga e essa vaga estava aberta e agora recentemente todas as 77 

vagas estão preenchidas, mas mesmo assim eles se disponibilizaram a receber esses 78 

usuários e usurpando o numero de vagas que a secretaria tem junto a eles, e referente a 79 

München  Fest que na parte da saúde parabeniza a prefeitura como um todo pela festa 80 

mas na parte da saúde preparando uma equipe de saúde causo houvesse algo com 81 

relação a saúde prontificado para atender a população. A conselheira Regina Rosa 82 

Pedrozo Rosa fala que seguindo a mesma linha de pensamento do conselheiro Wagner, 83 

parabeniza a ação da saúde na München Fest, gostaria que os representantes dos 84 

gestores levassem uma observação e pensassem na questão de acessibilidade, porque 85 

profissional atuante na área da politica das pessoas com deficiência a acessibilidade não 86 

foi pensada nessa festa. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que em consideração 87 

com o teor dessa ata aprovada nesta reunião pede que seja retirado seu nome de 88 

coordenador adjunto da comissão. O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala 89 

do ofício que foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde que diz o seguinte: 90 

Solicitamos através do presente, o cancelamento da Pré- Conferência do Segmento dos 91 

Gestores que está agendada para dia 21/11/2018 às 14h: 00 na ABO, tendo em vista que 92 

nesta data, a Secretária Municipal de Saúde está participando do Congresso de 93 

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná em Maringá, conforme Programação em 94 

anexo. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação e posterior aprovação, da proposta de 95 

incentivo financeiro para aquisição de equipamento para o Hospital Municipal Dr. 96 

Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. Fala que a 97 

pauta é breve, veio apresentar uma resolução do estado que é a resolução da SESA nº 98 

1192/2017, a secretaria vai fazer uma proposta para um recurso financeiro de aquisição de 99 

equipamentos para hospitais municipais e fundações públicas na modalidade fundo-a-100 



  
fundo. Essa resolução no final do ano de 2017 só que ela teve alguns problemas durante 101 

esse ano e então ficaram aguardando eles solucionarem esses problemas para poder 102 

passar pelo conselho esses equipamentos, os recursos tem por objetivo apoiar os 103 

hospitais municipais e fundações públicas municipais para que esses possam melhorar a 104 

estrutura e assim disponibilizar atendimento com mais eficácia e eficiente a saúde da 105 

população paranaense, o recurso é uma parcela única de R$ 300.000,00 (trezentos mil) 106 

reais e é repassado diretamente no fundo a fundo caso a proposta que estamos pleiteando 107 

o estado aprove a gente recebe esse recurso, foi passado para as diretoras dos dois 108 

hospitais para; o Hospital Municipal Amadeu Puppi e o Hospital Da Criança seriam 109 

trezentos mil para cada hospital e eles nos repassaram o equipamento que gostariam que 110 

fosse adquirido, o Hospital Amadeu Puppi gostaria de adquirir dois cardioversores, dois 111 

focos cirúrgicos de teto, nove camas hospitalares mecânicas, um carrinho de anestesia 112 

com monitor multiparamêtro e dois aspiradores cirúrgicos elétricos. O estado solicita que a 113 

gente faça uma cotação desses valores para ver se ele chega aproximadamente aos 114 

trezentos mil, nós mandamos ao setor de suprimentos e o valor chegou bem próximo aos 115 

trezentos mil, não quisemos colocar qualquer equipamento lá porque qualquer valor que 116 

passe de trezentos mil é o município que deve arcar com a diferença, então deixamos 117 

naquele valor de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil) porque na hora de fazer a 118 

licitação esse valor acaba subindo um pouco, até o recurso ser aprovado como os 119 

equipamentos são razoavelmente caros o valor pode subir. O Hospital da Criança solicitou 120 

três monitores multiparamêtros, dois monitores multiparamêtros com capinogrofo e dois 121 

ventiladores respirador, o valor deles deu R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil) 122 

pela nossa cotação, porém, temos três equipamentos com variação muito alta com relação 123 

ao dólar então a gente não quis colocar mais nenhum equipamento para extrapolar o valor 124 

estipulado pelo estado.  A resolução diz que a gente devia escolher os equipamentos e 125 

apresentar no conselho para que fosse aprovada destes equipamentos para que a gente 126 

possa fazer o pleito aos recursos. O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho 127 

coloca em votação a aprovação para recursos dos equipamentos. Aprovada por 128 

unanimidade. 4.2. Discussão e Deliberação referente à realização das Pré – 129 

Conferências e da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 2018. O 130 

presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala sobre o ofício supracitado sobre o 131 

cancelamento da pré-conferência da ABO do segmento de gestores. O conselheiro Diego 132 

Osmar Rodrigues fala que é adiamento para mais próximo da plenária final, pois estão 133 

prejudicados com a não presença de pessoas da secretaria que estão em viagem no 134 

momento. O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que o pedido de 135 

mudança de data da conferência foi bom para o conselho, pois na programação das pré-136 

conferências não consta nada sobre eleição das entidades, que devem ser eleitas e 137 

homologadas para a gestão de 2020 a 2024. Pergunta ainda quem dos conselheiros 138 

poderá fazer a palestra na pré-conferência do segmento dos prestadores. Fala também 139 

que há itens na resolução que vão ser mudados, um deles é a data que tem que ser 140 

escolhida no máximo até dia quinze de abril do ano de 2019 para sair à conferência 141 

municipal, cancelar a data do mês de dezembro. Quanto à pré-conferência se não tiver 142 

validade qualquer pessoa pode solicitar a nulidade da nossa conferência municipal de 143 

saúde e na área dos usuários devemos fazer mais três pré-conferências para atingir o 144 

numero necessário de delegados. Após deliberação fica decidido que as duas pré-145 

conferências dos usuários e dos gestores será realizada antes da conferência que vai ser 146 

realizada no dia 29 e 30 de março de 2019 e que as mudanças vão ser feitas na resolução. 147 

O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião às 19h47min. 148 


