
  
20ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e 1 

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

445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: André Luiz Albuquerque Lisboa, Elaine 3 

Cristina Antunes Rinaldi, Débora Lee, Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Felipe Simão 4 

Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Simone Nuermberg Vasconcellos 5 

Costa, José Timoteo Vasconcellos, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Ana Maria 6 

Bourguignon de Lima, Diego Osmar Rodrigues. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld 7 

Monçalves, Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto. O Presidente José Timóteo 8 

Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a 9 

todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da ata: 19ª ata da reunião ordinária. 2. 10 

Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Formação da 11 

Comissão Eleitoral para a nova Mesa Diretora de 2019. 1. Leitura e Aprovação da ata: 19ª 12 

ata da reunião ordinária. Aprovada por 12 (doze) Favoráveis e 1 (um) voto contrário. 2. 13 

Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do relatório 14 

da Comissão Intersetorial quantitativa e qualitativa da HYGEA. Relatório da reunião da 15 

Comissão Intersetorial da 18ª avaliação HYGEA Gestão & Saúde LTDA. 4 de Dezembro de 16 

2018. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde Ponta Grossa. A Comissão 17 

Intersetorial de avaliação e acompanhamento do contrato 394/2016 constituída pela portaria de 18 

nº 15.667, de 13 de abril de 2017, o referido celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ponta 19 

Grossa e a prestadora de serviços profissionais Hygea Gestão & Saúde LTDA esteve reunida 20 

em data de 21 de novembro de 2018 (quarta feira), na sala de administração do Hospital 21 

Municipal Dr. Amadeu Puppi. A referida iniciou-se às 10h39min, com uma pequena tolerância do 22 

horário determinado, devido ficar aguardando a possível presença do representante Everson 23 

Milleo da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, o qual, por motivos alheios à sua 24 

vontade não compareceu; o Coordenador da Comissão, Jean Pierre Leôni então, deu as boas-25 

vindas, saudou os presentes Dr. André Bernardi, representante da Empresa Hygea Gestão & 26 

Saúde Ltda e Luiz Carlos Gorchinski, representante do Conselho Municipal de Saúde de Ponta 27 

Grossa, dando início aos trabalhos. Passamos então a análise da Avaliação Mensal Quantitativa 28 

e as Metas Físicas, também a Avaliação Mensal Qualitativa e as Metas Qualitativas inerentes ao 29 

período compreendido entre 1º de setembro a 30 de setembro de 2018. As Metas Físicas foram 30 

cumpridas em sua integralidade consoante estipulado em contrato. Quanto aos Procedimentos 31 

Clínicos observados no TASY, de 11.016 (onze mil e dezesseis) atendimentos especializados e 32 

452 (quatrocentos e cinquenta e duas) internações de urgência e emergência, elencadas no 33 

Grupo 4 de Média e Alta Complexidade cumpre ressaltar consoante as explicações do Dr. André 34 

Bernardi, que o excedente dos parâmetros de atendimento avençados em contrato são 35 

contabilizados no mês subsequente. As Metas Qualitativas continuam problemáticas, repetindo-36 

se as mesmas situações inerentes às diretrizes da NR 32 (os SMS) com a metade da 37 

pontuação, também as Ordens de Serviço e Protocolos Internos do Nosocômio, ambas 38 

classificadas como apenas regulares. Explicando a aludida conduta dos profissionais lotados na 39 

Instituição, o Dr. André Bernardi, disse- nos que devido à substituição de alguns profissionais, 40 

principalmente os que estão de sobreaviso, em sendo chamados, por vezes deixam de cumprir o 41 

Regimento Interno, todavia primando sempre pelo bem maior, a vida. Complementando o diretor 42 

financeiro, Jean Pierre Leôni, disse-nos que qualquer procedimento que ultraje o Regimento 43 

Interno é exarado uma notificação ao profissional e à Gestão Hospitalar, para a tomada das 44 

medidas cabíveis. Quanto aos registros na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, em 45 

relação aos atendimentos prestados, Jean Pierre Leôni, nos relatou que foram apenas 07 (sete), 46 

02 (dois), dos quais, elogios. Somando-se os percentuais analisados quantitativa e 47 

qualitativamente e dividindo-se por dois, o percentual resultante está dentro do avençado no 48 

Contrato de prestação de serviços profissionais. Consensualmente ficou agendada a próxima 49 

reunião da comissão Intersetorial de Avaliação, para a data de 12 de dezembro de 2018 (quarta-50 

feira), às 10h30, na sala de administração, do Hospital Municipal Amadeu Puppi, a qual será 51 

comunicada aos representantes oficialmente, pela administração do nosocômio. O conselheiro 52 



  
Leandro Soares Machado faz a leitura da memória da última reunião da comissão de 53 

Orçamentos, Programas e Projetos. A Comissão reuniu-se às 17h50min. Relatório da 11ª 54 

reunião da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos do Conselho Municipal de Saúde 55 

de Ponta Grossa em 27/11/2018 (Terça-feira), com início às 17h50min, na sala de reuniões do 56 

CMS/PG, sito à Rua: Balduíno Taques, nº445, Centro, quando estiveram reunidos os 57 

conselheiros Membros da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos na 11ª reunião 58 

efetiva, convocada pelo Coordenador Luiz Carlos Gorchinski, o qual iniciou a reunião dando 59 

boas vindas a todas (os), também agradecendo a presença dos convocados presentes Sra. 60 

Simone Patrícia Barros, Alexandre Borsato da SMS/PG e Karin Marian da Costa Agner Gestora 61 

Administrativa do Hospital Municipal, Dr. Amadeu Puppi, também fiscal do contrato 394/2016 da 62 

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA. Foram elucidadas as dúvidas inerentes aos valores 63 

pecuniários acrescidos ao contrato originário, através dos aditivos complementares. Devido ser 64 

uma reunião explicativa essa comissão elaborará um parecer conclusivo para apresentá-la ao 65 

pleno, em sua próxima reunião ordinária, haja vista não haver tempo hábil na presente reunião. 66 

Essa comissão renuir-se-á no próximo dia 11 de dezembro de 2018 (Terça- feira), às 17h30min 67 

nas dependências do CMS/PG, na qual constará da pauta de trabalho a elaboração desse 68 

parecer conclusivo, também a análise dos aditivos complementares do contrato de serviços 69 

sobre a qualidade de água, com a Empresa INTERPARTNER e demais documentações 70 

solicitadas e enviadas pela Secretária Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O Coordenador 71 

Luiz Carlos Gorchinski agradeceu a presença de todas (os), dando por finda a presente reunião 72 

e eu Wagner Lusiano de Lima Guimarães redigi o presente relatório na expressão da verdade, o 73 

qual será lido na próxima reunião ordinária do CMS/PG. Reunião encerrada as 18 h 46 min. O 74 

conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que complementando que recebemos a coordenadora de 75 

Formação de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde Simone Patrícia Barros e o assessor 76 

jurídico Alexandre Borsato, não houve tempo hábil para elaborar um parecer conclusivo e 77 

decidiram fazer um parecer conclusivo na próxima reunião e será apresentada na próxima 78 

reunião do pleno dia 18 de dezembro de 2018. Quanto à questão da documentação recebida da 79 

Secretaria Municipal de Saúde gostaria de fazer uma indagação ao Diego Osmar Rodrigues na 80 

questão do contrato de locação no Departamento de Zoonoses. Foi encaminhada a Secretaria 81 

Municipal de Saúde a solicitação de contrato anterior a este, só que para análise a Secretaria 82 

mandou o mesmo contrato, também solicitamos análise prévia consoante à lei 8.666/1993 83 

referente às licitações no mercado de locação de imóveis daquela região e não nos forneceu, a 84 

comissão vai solicitar a mesa diretora reenviar o ofício que realmente haja a disponibilização 85 

desta documentação. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues pede questão de ordem e diz que a 86 

comissão tem um tempo regimental para analisar, o que a gente viu que o conselheiro Leandro 87 

Soares Machado apresentou não fazia referência ao que o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 88 

está falando agora, nós estamos em outro assunto, ele deveria falar isso nos informes gerais. O 89 

conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que esses contratos aditivos estão disponibilizados no 90 

site da Prefeitura. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que como membro da Comissão 91 

se propõe a ver se a gente acha no site da Prefeitura os contratos, caso não tenha que a gente 92 

não encaminhe mais para Secretaria Municipal de Saúde e sim para o Ministério Público pela lei 93 

de acesso à informação violando esse tipo de conduta. 3. Informes Gerais. O conselheiro 94 

Leandro Soares Machado fala que trouxe alguns temas que é apenas para reflexão do conselho 95 

que se por ventura a própria mesa ou alguns conselheiros se interessarem nesses temas a 96 

gente pode estar verificando. O primeiro é sobre uma matéria vinculada hoje na Rede Massa 97 

sobre alguns escorpiões marrons que estão tendo alguns casos em Ponta Grossa, já passam de 98 

190 casos e gostaria de saber se está tendo por parte do profissional, seja o médico, seja quem 99 

está recebendo essas pessoas em condição de picadas de animais peçonhentos se está tendo o 100 

devido acompanhamento porque houve relatos onde as pessoas estavam apenas recebendo a 101 

medicação e não estavam recebendo orientação; a segunda questão é sobre o programa mais 102 

médicos, pra nós foi apresentado apenas via imprensa não veio nada oficial como 103 

convencionado mesmo que extraoficialmente com a secretaria  que a gente teria 104 



  
acompanhamento das mudanças ou das alterações de qualquer programa ou instalação de 105 

dentro do município mas apenas reforçando que chegaram a ser inscritos mais de 50, desses 50 106 

dez já estão atendendo  na próxima segunda segundo a Secretaria Municipal de Saúde teriam 107 

mais dez e terça mais cinco, ou seja, nessa primeira quinzena de dezembro totalizando 25 108 

profissionais; outra coisa que veio como sugestão também uma reflexão para Comissão de 109 

Orçamentos Programas e Projetos, é esse acompanhamento porque dentro do relatório o 110 

resumo do que foi a reunião passado que teria cinco profissionais em atividade no pronto 111 

socorro, seria dois em pronto atendimento e três em especialidade médica no urgência e 112 

emergência, em contato com alguns servidores alguns até voluntários no Movimento Popular de 113 

Saúde o relato foi que não teria esses cinco profissionais, teriam dois ou quatro e o resto seriam 114 

residentes, então que a gente possa dialogar com a comissão para ver se esses cinco 115 

profissionais descritos no contrato estão lá mesmo ou são subsidiados através dos residentes; 116 

outra questão que veio através desses servidores foi algumas ausências de insumos no pronto 117 

socorro, desde luvas, algodões, então pede para que a comissão possa estar acompanhando 118 

junto ao pronto socorro esse tipo de demanda. O conselheiro Giovanni Augusto Kalempa 119 

Panazzolo fala que na última reunião do dia 27 a gente estava discutindo sobre o planejamento 120 

do evento, uma das questões que ficaram pendentes é sobre o almoço para gente verificar junto 121 

a UEPG se eles conseguiriam ceder com o almoço e eles sinalizaram positivamente que sim, 122 

que já existe um convênio prévio com a Prefeitura e facilitaria para poder fazer essa mediação 123 

de servir o almoço no dia do evento em março, então 140 (cento e quarenta) refeições eles 124 

tinham sinalizado então era só pra gente encaminhar um oficio na reitoria que eles iriam 125 

despachar conforme processo e trâmite interno da própria Universidade. Outra situação é que 126 

quando foi fazer essa conversa veio uma deliberação pra mim enquanto conselheiro 127 

representante do Conselho Municipal de Saúde, numa demanda da Universidade solicitando a 128 

substituição da conselheira da Universidade, um despacho deles que foi apresentado para o 129 

Presidente enviado por e-mail como solicitação, e a Universidade teve uma nova indicação 130 

desse despacho finalizando o despacho final que a indicação era de uma profissional do 131 

Hospital Universitário e ai despachando cada um dos setores compartimentais, questionando a 132 

profissional do Hospital Universitário ela faz parte da Universidade que tem um decreto no 133 

Estado do Paraná, colocando todos os profissionais SESAS que estavam lotados na época 134 

dentro do hospital como profissionais da universidade também e isso daria autonomia para 135 

Universidade colocar um profissional do Hospital Universitário dentro da CNPJ. O primeiro 136 

secretário André Luiz Albuquerque Lisboa fala que veio um ofício da Secretaria Municipal de 137 

Saúde trocando o conselheiro suplente Luiz Antonio Delgobo pela servidora Caroline Stocco. E 138 

fala também sobre outro ofício que veio do Setor das Ciências Biológicas renomeando a Elaine 139 

Cristina Antunes Rinaldi como conselheira titular representando a UEPG. O conselheiro Luiz 140 

Carlos Gorchinski fala que na reunião do dia 23 de outubro creio que foi comentada sobre a 141 

ausência de uma técnica de farmácia na Unidade De Saúde Abrahão Federman foi 142 

protocolizado um processo na Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações a respeito 143 

da auxiliar de enfermagem que está atendendo a qual é contratada por apenas 30 (trinta) horas 144 

semanais, atendendo apenas até as 15 horas e a farmácia das nove as quinze com horário de 145 

almoço, a unidade de saúde que atende em média de quase 10.000 (dez) mil pacientes; são 146 

duas zonas a 34 e a 35 ficam á deriva, os pacientes atendidos ficam a deriva de medicamentos 147 

e a Secretaria Municipal de Saúde através do Secretário Adjunto Robson Xavier da Silva 148 

comunicou a esse Conselho apenas o expediente que faz essa auxiliar de enfermagem, não 149 

respondeu mais nada, então eu solicito ao pleno que autorizem a Comissão de Fiscalização de 150 

Denúncias, a realmente fazer uma visita a Unidade citada para levantar dados e corroborar o 151 

que foi denunciado aqui no Conselho. 4. Ordem do Dia. 4.1. Formação da Comissão Eleitoral 152 

para a nova Mesa Diretora de 2019. 1. Leitura e Aprovação da ata: 19ª ata da reunião 153 

ordinária. O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho solicita a quem quer participar da 154 

comissão que se inscreva. Após deliberação a comissão fica composta pelos conselheiros: 155 



  
Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Paulo Saincler Heusi e Débora Lee. O presidente José Timoteo 156 

Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião ás 19h19. 157 


