
  
21ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil 1 

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

Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Charles Renan Pinto Aurélio, 3 

Regina Rosa Pedrozo Rosa, César José Campagnoli, Leandro Soares Machado, Paulo 4 

Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido 5 

José Colesel, Adriane do Rocio Lopes, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Ana Caetano 6 

Pinto, Luiz Carlos Gorchinski. Conselheiros Suplentes: nenhuma presença. O Presidente 7 

José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da 8 

reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da ata: 9 

19ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. 10 

Ordem do Dia. 4.1. Apresentação de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia 11 

para 2018/2019. 4.2. Apresentação e aprovação da Resolução n° 011/2018/CMS 12 

(Comissão Eleitoral). 4.3. Apresentado o Regulamento da 11ª Conferência Municipal 13 

de Saúde de Ponta Grossa. 1. Leitura e Aprovação da ata: 20ª ata da reunião 14 

ordinária. Aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 2. Relatos 15 

Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do relatório À 16 

Secretaria Executiva, do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Relatório Da 19ª 17 

Avaliação - Outubro. Em data de 12 de dezembro de 2.018 (Quarta-feira), às 10 h 32min, 18 

na sala de administração do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, reuniram-se os 19 

membros da Comissão Intersetorial de Avaliação, inerente à 19ª Avaliação Mensal das 20 

Metas Físicas Quantitativas, também as Metas Qualitativas da prestadora de serviços 21 

profissionais, HYGEA Gestão & Saúde LTDA, correspondentes ao período de 1°à 31 de 22 

outubro de 2.018.O Coordenador da Comissão, Administrador Hospitalar, Jean Pierre 23 

Leôni saudou os presentes, nominados na sequência: Dr. André Bernardi (HYGEA), 24 

Everson Milleo (SMS/PG), Luiz Carlos Gorchinski (CMS/PG), também a Coordenadora 25 

Administrativa, Luciane Ignácio. Em diálogos com o Representante da SMS/PG, Everson 26 

Milleo disse-nos que o real motivo de sua ausência na reunião próxima passada de nossa 27 

Comissão, realizada em data de 21 de novembro de 2.018, deveu-se ao fato de estar 28 

participando no Norte do Estado do Paraná, na Cidade de Maringá, do Congresso 29 

Paranaense de Secretarias de Saúde, o qual realizou-se nas datas de 20, 21 e 22 de 30 

novembro de 2.018 (Terça, Quarta e Quinta-feira).Dialogamos sobre vários assuntos 31 

inerentes à Saúde Pública em nosso Município, principalmente sobre a Gestão Plena 32 

prevista para o ano próximo vindouro, através da instituição da Fundação Municipal De 33 

Saúde De Ponta Grossa. O Coordenador Jean Pierre Leôni nos chamou a atenção que 34 

quanto às Metas Físicas Quantitativas estão dentro dos parâmetros avençados em 35 

contrato e que as Metas Qualitativas foram satisfatórias em relação às Avaliações Mensais 36 

anteriores, excetuando-se apenas dois quesitos avaliados como regulares: 1) - 37 

Cumprimento das Ordens de Serviços e Protocolos Internos da Instituição hospitalar 38 

(regimento interno);2) - Entrega de cópias da documentação dos profissionais (CIRG, CPF, 39 

diploma, título de especialista), para cadastro no CNES. Cumpre observar que a 40 

dificuldade da apresentação de documentação solicitada para cadastro, deve-se ao fato da 41 

alta rotatividade de profissionais no hospital. Comuniquei aos Membros da Comissão, que 42 

a Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos do CMS/PG, após as análises dos 43 

aditivos complementares, os quais acresceram valores pecuniários ao contrato originário 44 

394/2.016, estão dentro da legalidade. Cumpre observar que devido a comentários 45 

informais, Conselheiros Membros de Comissões farão visitas aleatórias, em horários 46 

incertos ao Hospital Municipal para corroborar o atendimento dos profissionais da HYGEA, 47 

consoante avençado em contrato. Após a comunicação desse Conselheiro, solicitou a 48 

palavra o Dr. André Bernardi, expondo a possível seletividade do CMS/PG, em relação à 49 

prestadora de serviços HYGEA Gestão & Saúde LTDA, haja vista outras instituições 50 

hospitalares não estarem sendo fiscalizadas adequadamente. Citou a Unidade De Pronto 51 

Atendimento - UPA, também o Hospital Da Criança, no qual segundo seus comentários, 52 



  
sua gestora está tendo sérias dificuldades, destarte deverá haver uma efetiva fiscalização 53 

por parte dos conselheiros membros das comissões de competência, do CMS/PG. Na 54 

sequência o Coordenador Jean Pierre Leôni comentou e disponibilizou a esse Conselheiro 55 

os registros da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, totalizando 56 

sete, com três elogios, três reclamações e uma solicitação (Documento em 57 

Anexo). Também comentou sobre a composição da Cúpula Diretiva do Hospital Municipal 58 

Dr. Amadeu Puppi: 1) - Karin Marian Bida Da Costa Agner (Gestora Administrativa); 2) - 59 

Jean Pierre Leôni (Administrador Hospitalar); 3) - Dr. Pedro Ricardo Souza Compasso 60 

(Diretor Técnico); 4) - Dr. Antônio Alberto Carvalho Sobreiro (Diretor Clínico). Para 61 

encerramento dos trabalhos ficou agendada a próxima Reunião Da Comissão Intersetorial 62 

Avaliativa, em data de 23 de janeiro de 2.019 (quarta-feira), às 10 h 30 min, nas 63 

dependências do hospital, então o Coordenador Jean Pierre Leôni, às 11 h 35 min 64 

agradeceu a presença de todos, dando por finda a presente e eu Luiz Carlos Gorchinski 65 

exarei o presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra, na 66 

próxima Reunião  Ordinária do CMS/PG. Faz a leitura também do Relatório da Visita 67 

Colônia Sutil. À Secretaria Executiva, do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 68 

Os Conselheiros Membros da Comissão de Fiscalização e Denúncia, em data de 69 

05/dezembro/ 2.018 (Quarta-feira) deslocaram-se à Colônia Sutil, para corroborar a 70 

precariedade do atendimento à saúde, na Região. Fomos a três Conselheiros, nominados 71 

a seguir: 1) - Adriane Do Rocio Lopes; 2) - Ana Caetano Pinto; 3) - Luiz Carlos Gorchinski. 72 

Estivemos na referida colônia em conversa com moradores, das 14 h 35 min, às 15 h 35 73 

min e infelizmente tomamos ciência das dificuldades das três colônias que fazem parte da 74 

região, em relação à saúde, Direito do Cidadão e Dever prestacionista do Estado. As 75 

informações que farão parte desse relatório foram prestadas por Usuários do Sus da 76 

referida região, composta de três Colônias: 1) - Colônia Sutil; 2) - Colônia Santa Cruz; 3) - 77 

Colônia Dos Russos. As três comunidades têm uma população estimada em quase 78 

quatrocentos moradores, em média 10 % (Dez por Cento) de pessoas idosas e deficientes 79 

e 30 % (Trinta por Cento) de crianças e adolescentes. Estão sem atendimento médico já 80 

há bastante tempo, a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Guaragi, a qual é a mais 81 

próxima, dista 30 km (Trinta Quilômetros) das referidas Colônias e para completar o caos 82 

da saúde dos moradores, estão também sem locomoção. A maioria das crianças e 83 

adolescentes estudam no bairro do Cará-Cará, também no Instituto de Educação, César 84 

Prieto Martinez, todavia devido à exigência das Instituições de Ensino das Carteiras De 85 

Vacina completas, para efetivarem a rematrícula, seus genitores estão em verdadeira via-86 

sacra, levando-as até  a referida UBS, porém ao lá chegarem não conseguem mais senhas 87 

para o atendimento e/ou as vacinas estão em falta. Os moradores relataram que havia a 88 

visita médica semanalmente, porém a referida foi suprimida pela SMS/PG, desde o mês de 89 

julho de 2.018, sem a mínima explicação. Disseram também que a Assistente Social do 90 

CRAS do Coronel Cláudio tem visitado a Colônia frequentemente, pelo menos uma vez na 91 

semana. Ouvimos vários relatos, todavia nós tornaríamos prolixos caso aqui relatássemos 92 

a todos. Sem mais para o momento, eu Luiz Carlos Gorchinski, dou por findo esse sucinto 93 

relatório, redigido na expressão da verdade, o qual será lido em sua integralidade, na 94 

próxima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. A 95 

Conselheira Ana Caetano Pinto fala que gostaria que o Conselheiro Luiz Carlos Grochinski 96 

prestasse mais atenção nesse relato porque é algo bem emergente que deve ser feito, o 97 

dinheiro foi enviado para ser feito o postinho e foi desviado, além de que são pessoas de 98 

idade e crianças que moram lá e estão sem atendimento e não estão podendo ir ao 99 

postinho do Cará-Cará que é o mais próximo e eles tem que vir até o Terminal de Oficinas 100 

e voltar ao Guaragi para serem atendidos, e ao chegar lá não há mais consultas. A 101 

Conselheira Adriane do Rocio Lopes fala que fez uma visita a 13 dias, sendo a segunda 102 

vez que vamos lá, e a situação é a mesma supracitada. Fala que eles tinham a visita de 103 

uma equipe que se deslocava da unidade do Guaragi até lá uma vez por semana com um 104 



  
médico e um enfermeiro, eram atendidos 10 (dez) pacientes, na semana, agora esses 105 

pacientes estão sem atendimento e também há a situação das crianças que precisam fazer 106 

o controle das vacinas para a rematrícula na escola. O Conselheiro Leandro Soares 107 

Machado fala que acredita que devido à situação emergencial da localidade seria 108 

necessário que não só encaminhasse um oficio com uma cópia do relatório da Secretaria 109 

Municipal de Saúde como também ao Ministério Público, aja visto que são vários 110 

problemas que vão convergindo na questão de saúde como o deslocamento. O 111 

Conselheiro Leandro Soares Machado fala que queria destacar a falta da Secretaria 112 

Municipal de Saúde nas últimas reuniões, durante esse semestre tem mais de 4(quatro) 113 

faltas, a gente tem que fazer tudo de forma oficial porque não conseguimos chamar a 114 

Secretaria Municipal de Saúde para uma reunião para resolver esse conflito. A Conselheira 115 

Regina Rosa Pedrozo Rosa fala que é importante fazer um oficio até para a segurança do 116 

próprio conselho a questão de contar com a responsabilidade é meio complicado, se não 117 

está aqui já não tem a questão da importância. Fala que também é importante uma 118 

declaração escrita. A Comissão reuniu-se às 18h10min Relatório da 12ª reunião da 119 

Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos do Conselho Municipal de Saúde de 120 

Ponta Grossa em 11/12/2018 (Terça-feira), com início às 18h10min, na sala de reuniões do 121 

CMS/PG, sito à Rua: Balduíno Taques, nº445, Centro, quando estiveram reunidos os 122 

conselheiros Membros da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos na 12ª reunião 123 

efetiva e derradeira do ano em curso, convocada pelo Coordenador Luiz Carlos Gorchinski, 124 

o qual iniciou a reunião dando boas vindas a todas(os). Como não houve tempo hábil para 125 

exararmos o parecer conclusivo na última reunião realizada em 27 de novembro de 2018, 126 

para o encaminhamento ao Pleno, essa Comissão tem a declarar, que após as 127 

explicitações havidas pela gestora administrativa e fiscal do contrato Karin Marian da Costa 128 

Agner, também de Simone Patrícia Barros e Alexandre Borsato do Departamento de 129 

Compras e Formação de Contratos da SMS/PG, que os valores pecuniários acrescidos ao 130 

Contrato Originário estão dentro da legalidade, consoante o disposto no Código Civil de 131 

2.002 e a Lei 8.666/1.993. Cumpre ressaltar que apesar das adequações havidas na 132 

questão de horários e sobreavisos, acréscimo de especialidades de ortopedia e cardiologia 133 

presenciais, manteve-se o estipulado no Contrato Originário, até abaixo do valor inicial. 134 

Consensualmente a Comissão de Orçamentos Programas e Projetos desse respeitável 135 

Conselho recomenda a toda sua representatividade reunir-se em três ou quatro 136 

conselheiros para poder comentar sobre as intercorrências do mutirão de cirurgias do 137 

Hospital Universitário e  realizarem visitas inesperadas à Instituição Hospitalar, para 138 

corroborarem a regularidade da prestação de serviços profissionais avençadas em 139 

Contrato. Nada mais a tratar o Coordenador Luiz Carlos Gorchinski agradeceu a presença 140 

de todas (os), dando por finda a presente reunião e eu relatora eventual, Simone 141 

Nuermberg Vasconcellos Costa redigi o presente relatório na expressão da verdade, o qual 142 

será lido na próxima reunião ordinária do CMS/PG. Reunião encerrada as 19 h 12 min. O 143 

conselheiro Leandro Soares Machado faz a leitura da Memória da reunião da Comissão 144 

Provisória da 11ª Conferência Municipal de Saúde. A comissão reuniu-se às 19h 30min. 145 

Deliberações: Alteração da programação da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta 146 

Grossa. Elaborado a resolução 007/2018. Reunião encerrada às 17h 50min. Fala também 147 

da última reunião para esclarecimentos finais. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz 148 

Carlos Gorchinski fala da ausência do Primeiro secretário André Luiz Albuquerque Lisboa, 149 

todavia pode comentar o mutirão de cirurgias de cataratas no Hospital Universitário. O 150 

conselheiro Leandro Soares Machado fala que participou da capacitação do Controle 151 

Social Pela Assembleia Legislativa De Minas Gerais.  O presidente José Timoteo 152 

Vasconcellos Sobrinho fala que foi marcado uma reunião com a Secretaria Municipal de 153 

Saúde no dia 21/12/2018 ás 8h30min, está convidando os conselheiros para essa reunião 154 

que será referente à nossa Conferência Municipal de Saúde. Fala também que o conselho 155 

estará em recesso a partir do dia 21 de dezembro a 10 de janeiro. Fala que pela falta de 156 



  
componente para a comissão eleitoral que seria a Elaine Cristina Rinaldi, então para isso 157 

era preciso eleger um novo conselheiro para a comissão, decidem pelo conselheiro 158 

Jefferson Gomes Palhão fazer parte da comissão eleitoral. A conselheira Adriane Do Rocio 159 

Lopes faz a leitura dos ofícios: nº 669/2018, 0010/2018, 44/2018. 4. Ordem do Dia. 4.1. 160 

Apresentação de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para 2018/2019. Após 161 

a deliberação e apresentação sobre a abertura de credenciamento foi colocada em 162 

votação para os conselheiros: Aprovada a abertura de credenciamento por 12 (doze) votos 163 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. 4.2. Apresentação e aprovação da Resolução n° 164 

011/2018/CMS (Comissão Eleitoral). Após deliberação sobre a aprovação e leitura da 165 

Resolução nº 011/2018/CMS, foi colocada em votação para os conselheiros: Aprovada por 166 

unanimidade a Resolução 011/2018. 4.3. Apresentado o Regulamento da 11ª 167 

Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O conselheiro Leandro Soares 168 

Machado faz a leitura das alterações de datas. 29/03/2019 as 18h00 com credenciamento 169 

dos delegados às 19h00 a solenidade de abertura, ás 19h45 palestra magna, ás 21h00 o 170 

encerramento do credenciamento dos delegados e consequentemente o fim da palestra 171 

magna. Dia 30/03/2019 as 08h00 o credenciamento dos delegados, ás 10h00 o 172 

encerramento de credenciamento dos delegados, ás 10h15 leitura e aprovação do 173 

Regimento Interno, ás 10h30 inicio dos trabalhos em grupo, ás 12h30 fim dos trabalhos e 174 

intervalo para o almoço, ás 13h30 retornam para continuação dos trabalhos em grupo e 175 

entrega das propostas, apreciação e votação das propostas e moções da plenária final, 176 

17h30 eleição das entidades por Conselho Municipal de Saúde, ás 18h30 votação para 177 

delegados para 12ª Conferência Municipal de Saúde, ás 19h30 o encerramento com coffee 178 

break. O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião ás 19h50. 179 


