
   

21ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezenove dias de novembro de dois mil e 1 

dezenove, 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, Inês 3 

Chuy Lopes, Débora Lee Comassetto Machado, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José 4 

Campagnoli, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos 5 

Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos 6 

Gorchinski e Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Maria Aparecida Costa da Silva, 7 

Renata Moraes, Maria Alina Lurdes Oliveira e Isabela Sens Fadel Gobbo. O Presidente Leandro 8 

Soares Machado abre à reunião às 18h15min; saudando todos os presentes. 1. Leitura e 9 

Aprovação da ata: 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Reunião Ordinária e 2ª Reunião Extraordinária. 2. 10 

Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. (3 minutos por conselheiro). 4. Ordem 11 

do dia. 4.1. Votação do “Ad Referendum” nº 001/2019, referente à Ampliação de Equipe 12 

técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ponta Grossa. 4.2. 13 

Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, leitura e deliberação. 14 

4.3. Apresentação das mudanças do fluxo de atendimento do Hospital Municipal Dr. 15 

Amadeu Puppi. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta se todos receberam a pauta e 16 

se todos concordam que seja colocada em votação para que a pauta seja aprovada. Aprovada a 17 

pauta por unanimidade dos presentes 14 (quatorze) votos. O Presidente Leandro Soares 18 

Machado fala que vai colocar ata por ata para aprovação. O Presidente Leandro Soares 19 

Machado fala que a 17ª ata seja votada junto com o ofício que está na pauta no item 4.2. 20 

Conforme solicitação no ofício nº 05/2019 do 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski e que depois 21 

se proceda à leitura e deliberação. O 1º secretário Luiz Carlos Gorchinski informa que as atas 22 

enviadas em seu e-mail estão sem a numeração, Presidente Leandro Soares Machado, solicita 23 

aos conselheiros, Luiz Carlos de Oliveira e Charles Renan Pinto Aurélio e a secretaria executiva 24 

do Conselho, Ivone de Paula Teixeira, que verifiquem no computador do CMS, se no e-mail as 25 

atas estão ou não numeradas. O conselheiro Charles Renan Pinto Aurélio relata que após a 26 

verificação de todas as atas que foram enviadas na quinta-feira dia 14 de novembro de 2019, 27 

que as mesmas estão com numeração, ressalta ainda, que tem que clicar e fazer o download, se 28 

clicar direto a numeração pode não aparece, o que pode ser um ato técnico falho, confirmado 29 

que todas as atas estão com a numeração. O Presidente Leandro Soares Machado, colocado 30 

em votação a 18ª ata, sendo aprovada por 13 (treze) votos 1 (uma) abstenção. O Presidente 31 

Leandro Soares Machado coloca em votação a 19ª ata. O 1º secretario Luiz Carlos Gorchinski 32 

solicita a correção na linha 17 (dezessete) (faltou um número na nº 866/93 da lei) lê se “foi 33 

aditivado mais 12 meses perante a lei 8.666/1993”, acolhido o pedido e colocado em votação a 34 

19ª ata. Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 1 (um) voto contrario 35 

do 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente Leandro Soares Machado, coloca em 36 

votação a 20ª ata. Colocado em votação a 20ª ata da reunião ordinária. Aprovada por 14 37 

(quatorze) votos favoráveis 1 (uma) 1voto contrário do 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski. O 38 

Presidente Leandro Soares Machado, colocada em votação a 2º ATA da reunião extraordinária. 39 

Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (um) voto se absteve e 1 (um) voto contrário. 2. 40 

Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Cesar José Campagnoli faz a leitura da 41 

Reunião da Comissão de orçamento, Programas e Projeto do dia 12 de novembro de 2019. 42 

Pauta: 1. Análise do Relatório Quadrimestrais Anteriores de Janeiro a Abril e de Maio a Agosto 43 

de 2019. 2. Análise do Contrato 0422 2014 – UPA Santa Paula. 1. Análise do Relatório 44 

Quadrimestrais Anteriores de Janeiro a Abril e de Maio a Agosto de 2019. Segue a análise dos 45 

relatórios quadrimestrais com anotações de questionamentos para posterior encaminhamento a 46 

gestão. 2. Análise do Contrato 0422 2014 – UPA Santa Paula. Em análise ao contrato 47 

verificamos que o presente aditivo encontra-se dentro do previsto em lei, bem como se faz 48 

necessário diante da demanda apresentada. No décimo quarto aditivo foi acrescido no contrato 49 

originário o valor de R$37.0000,00 (trinta e sete mil reais) referente à contratação de mais um 50 

profissional médico para o atendimento a excessiva demanda da UPA Santa Paula. Reunião 51 

encerrada: 18h25. O 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski fala que no dia 08/11/2019 participou 52 



   

da reunião do Comitê Gestor analisando a avaliação quantitativa e qualitativa da prestação de 53 

serviço da Unidade de pronto Atendimento UPA – Santa Paula foi seguido o último aditivo 54 

contratual o qual foi aditivado o valor avençado no contrato originário no valor de R$ 37.200,00 55 

(trinta e sete mil e duzentos reais, este aditivo foi enviado para a secretaria executiva, tanto 56 

quanto essa avaliação quantitativa e qualitativa da prestação de serviços e esta a disposição dos 57 

conselheiros para possível verificação e analise. 3. Informes Gerais. O conselheiro Cesar José 58 

Campagnoli fala da participação onde estiveram  na cidade de Ibiporã, onde a mesma ganhou 59 

um consultório odontológico completo dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ele 60 

informa ainda que é um defensor de fosse instalado algum tipo de consultório odontológico, 61 

similar na cidade de Ponta Grossa, porém teria sido advertido e informado de que dentro UPA 62 

Santa Paula seria proibido, relata ainda que o atendimento em Ibiporã, será apenas para 63 

urgências das 17:00 às 21:00 horas e que as unidade deste município encerram o atendimento 64 

às 17h; o mesmo solicita o registro que o município de Ibiporã como outros municípios do 65 

Paraná tenham dentro das unidades UPA o atendimento odontológico. O Conselheiro José 66 

Timóteo Vasconcellos, informa que ficou com dúvida na redação do novo regimento interno que 67 

está sendo estudado no artigo 17 § 2º, que diz que se não houver quórum matéria da pauta, fica 68 

para a próxima reunião, porém não fala de inserir novos itens, o conselheiro solicita que esse 69 

item seja remetido a comissão provisória do regimento interno do CMS. O Presidente Leandro 70 

Soares Machado informa que recebemos um ofício da Fundação Municipal de Saúde, para o 71 

Conselho conhecer as novas mudanças de estruturas físicas do atendimento do Pronto 72 

Atendimento do Hospital Amadeu Puppi (Pronto Socorro), solicita que quando o CMS marcar 73 

uma data, que a Fundação seja avisada para que possa acompanhar essa visita. O Presidente 74 

Leandro Soares Machado fala que recebemos uma declaração do INSS do Conselheiro 75 

Jefferson, que passou por uma cirurgia recentemente, para aqueles que não estão informados 76 

de sua ausência nas reuniões apresentou um atestado de 60 dias onde que o mesmo está em 77 

recuperação, sendo justificada sua ausência neste período em todas as reuniões deste 78 

Conselho. O Presidente Leandro Soares Machado fala do oficio nº 09/2109 Sr. Luiz Carlos 79 

Gorchinski onde o mesmo pede uma reunião extraordinária referente ao regimento, como o 80 

Conselheiro José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fez uma solicitação para um estudo de caso 81 

referente a um artigo que o Conselheiro Campagnoli já havia ventilado outras considerações e 82 

que ficaria inviável chamarmos uma reunião extraordinária até sanarmos alguns pontos desse 83 

regime. O Presidente Leandro Soares Machado informa que recebemos um ofício nº 1730/2019 84 

PA nº 0113.19.007846-0 do Ministério Publico do Paraná. 4.1. Votação do “Ad Referendum” 85 

nº 001/2019, referente à Ampliação de Equipe técnica da Associação de Pais e Amigos dos 86 

Excepcionais - APAE de Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado informa que 87 

foi feito o “Ad Referendum” nº 001/2019, aprovando a solicitação da entidade e coloca em 88 

votação o “Ad Referendum” nº 001/2019. Aprovado por 17 (dezessete) votos por unanimidade 89 

dos presentes. 4.2. Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, 90 

leitura e deliberação. O 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski apresenta ofício de n° 05/2019 de 91 

08 de outubro de 2019. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta a todos os 92 

conselheiros se tem algo a comentar sobre o ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos 93 

Gorchinski, pelo fato de colocar 3 (três) itens, e que desejaria que todos os conselheiros votem 94 

sobre cada item, no 1º item o melhor encaminhamento, será  que nos votássemos que cada 95 

relato de cada  reunião externa do CMS, deve ser apenas citado a participação e protocolada a 96 

ata da referida reunião, como fazem as Conselheiras Ana Caetano Pinto e Adriane do Rocio 97 

Lopes  e que se alguém quiser fazer um relatório a parte da ata deva apenas ser protocolado no 98 

Conselho, pois muitas das vezes as atas ou relatórios de reuniões que os conselheiros 99 

representam o Conselho da mais de uma página, pois nossas atas internas são elaboradas de 100 

forma sucinta somente com a conclusão. O Presidente ainda informa que as atas ou relatórios 101 

de reuniões externas são enviados por e-mail aos conselheiros. E referente a 17ª ata, bem como 102 

as demais; nós deliberamos que é incluído somente a participação dos Conselheiros, Luiz 103 

Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto  e Adriane do Rocio Lopes nas atividades externas do 104 



   

conselho, ou se eles precisam trazer um relatório eles apresentem ao Conselho. O conselheiro 105 

José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que o Pleno já tem um entendimento sobre esse 106 

assunto, para hoje ou para daqui quatro ou cinco reuniões vamos votar sobre o mesmo assunto, 107 

a participação pode ser sucinta na ata. Conselheira Inês Chuy Lopes fala para não voltarmos 108 

novamente nessa discussão, devemos retomar a reunião anterior que isso já foi discutido já foi 109 

solicitado, e quem for fazer os informes seja sucinto e resumido, para assim conseguirmos 110 

avançar em questões importantes, minha sugestão é retomar a ata e ser votada. Conselheira 111 

Regina Rosa Pedrozo fala nos estamos discutindo também a sensibilidade, de nada adianta 112 

brigarmos pela acessibilidade física e não pensamos na acessibilidade de quem vai ler nossas 113 

atas, sendo a maneira resumida a melhor e levando em consideração que nossas atas vão para 114 

Diário Oficial e para outras páginas do Município, e que temos que dar acesso aos usuários, 115 

precisamos ter cuidado com os termos colocados em atas, nosso vocabulário precisam ser 116 

acessíveis para os demais. O conselheiro Cesar José Campagnoli solicita que o ofício de nº 117 

05/2019, seja encaminhado para a comissão de Fiscalização e Denúncia. O Presidente Leandro 118 

Soares Machado atendendo ao pedido do Conselho encaminha o ofício para a referida 119 

Comissão. O Presidente informa ainda que todos os conselheiros que saírem antes do termino 120 

da reunião, terão que deixar registrado em ata a saída. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 121 

pede a licença a todos os conselheiros para sua saída antes do termino da reunião por motivos 122 

acadêmicos às 19h 30min. A Conselheira Regina Rosa Pedrozo fala que as nossa falta também 123 

foi justificada, e foi deturpada, porque eu não tenho condições de discutir Saúde Pública se eu 124 

não cuido nem de meu familiar é revoltante. A Conselheira Inês Chuy Lopes fala que se sente 125 

revoltada assim como a Conselheira Regina, por termos também nossas vidas particulares, e se 126 

a própria tivesse compromissos assim nas terças-feiras (dia de semana de reunião do conselho) 127 

a mesma não seria Conselheira, faltei por motivos de doença a duas reuniões do conselho, 128 

agora sair sempre no meio de todas as reuniões, devemos repensar realmente se podemos ser 129 

conselheiro. 4.3. Apresentação das mudanças do fluxo de atendimento do Hospital 130 

Municipal Dr. Amadeu Puppi.  Dr. Rodrigo Daniel Manjabosco apresenta as mudanças que 131 

foram realizas no Hospital Amadeu Puppi, que dizem a respeito ao Pronto Atendimento e Pronto 132 

Socorro mudança essas de gestão com o afastamento da Administradora do Hospital, 133 

recentemente por problemas de saúde, onde a mesma solicitou o seu afastamento, atestando 134 

licença médica, nos tivemos nesse período o afastamento, por solicitação própria, do Diretor 135 

Técnico da Unidade. A gestão entendendo que esse hospital necessitava de ajustes de fluxo 136 

fizeram algumas alterações nas portas e no fluxo para garantir algumas situações, que no 137 

entendimento da gestão não eram corretas nos tínhamos duas portas que eram usadas 138 

distintamente pela população, trazendo confusão no fluxo sobrecarga os servidores e gastos 139 

desnecessários, muitas vezes deixando turva a ação de alguns servidores; então a Fundação de 140 

Saúde passou por mudanças e ajustes para que isso fosse sanado, tomamos a decisão de unir 141 

as duas portas o Pronto Socorro e o PA (Pronto Atendimento) numa só porta, evitando a entrada 142 

de pessoas que poderiam ser ou não parentes e amigos dos atendidos, evitando que houvesse 143 

risco de pessoas circulando em volta de paciente e funcionários sem saberem se é familiar ou 144 

não, com isso nos otimizamos recursos, melhoramos o atendimento da população, conseguimos 145 

nesse momento oferecer um pouco mais de atenção e segurança ao paciente. Outras mudanças 146 

ainda estão sendo pensadas e revistas e que deixa claro que isso tudo foi pensado com 147 

antecedência não fizemos isso de uma semana, foram meses estudo, visando qual era o melhor 148 

momento para fazer isso, pois não podíamos ter uma demanda exagerada onde trouxesse 149 

transtorno para a população, visto que passamos por um feriado de final de semana, muito 150 

tranquilo no atendimento, são momentos bem pontuais que infelizmente ainda há a resistência 151 

de alguns servidores que são infelizmente terceirizados, ainda criam resistência no atendimento 152 

causando problemas na demanda e na oferta do serviço. A Conselheira Maria Alina Lurdes fala 153 

é trabalhadora em saúde defensora do Sistema Único de Saúde (SUS) e estou aqui porque 154 

também amo o SUS, viemos passando por mudanças não só na questão primária, secundária, 155 

terciária; informa que levou sua mãe no Pronto Socorro de madrugada, e mesmo sendo 156 



   

funcionária, me perguntei do fluxo se era a melhor escolha e pude ver que nossa cidade está 157 

funcionando e que a saúde em Ponta Grossa funciona, que o SUS funciona, porque eu pude ver 158 

por minha mãe, que foi bem atendida, atendimento rápido, isso num sábado, onde sabemos que 159 

o fluxo é grande. Só tenho agradecer, muitos criticaram a saúde de Ponta Grossa, mais eu como 160 

defensora do SUS, posso dizer que realmente funciona. O Conselheiro Cesar José Campagnoli 161 

fala que fica feliz quando se vê uma transformação, principalmente nos gestores, o atendimento 162 

deve ser uma coisa que tudo tem seu lugar, então devemos realmente lutar pelo SUS e suas 163 

melhorias, proponho que a própria fundação fizesse uma reunião aqui com os conselheiros para 164 

termos um contato mais interno para entendermos, e defendermos o modelo lá fora, a fala é 165 

uma coisa eu ver lá dentro é outra. O Dr. Rodrigo Manjabosco no fala que convida todos os 166 

conselhos, que se mobilizem, façam uma comissão e nos informem, que pessoalmente fazemos 167 

esse acompanhamento, quais as áreas que podem ser visitadas ou não, quais as áreas que 168 

trazem risco para o paciente, portanto temos algumas limitações, mais vamos nos preparar para 169 

recebermos essa visita, a Fundação Municipal de Saúde não tem nada a esconder, se tivermos 170 

algum problema pra resolver é bom que seja comentado ou até mesmo sugerido a melhora. 171 

Dentro do Pronto Socorro também temos o atendimento odontológico em horário estendido com 172 

um profissional odontológico, no Hospital da Criança colocamos também uma cadeira para o 173 

atendimento de urgência e emergência no hospital da criança, nesse caso usando residentes de 174 

odontologia como apoios, dentro do Hospital Municipal também têm um acadêmico presente; 175 

apesar de hoje a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) faça uso desse serviço não 176 

por uma opção só da gestão, isso porque as entidades precisam buscar também esse 177 

credenciamento junto ao nosso Núcleo Permanente de Educação (NEP), qualquer entidade 178 

pode se credenciar ao NEP, levar o seu estudante lá para colaborar com o serviço e aprender. A 179 

Conselheira Inês Chuy Lopes esclarece que o atendimento médico a comunidade acadêmica 180 

segue o fluxo do SUS, a questão de atendimento dos funcionários da UEPG, os alunos, os 181 

residentes seguem o fluxo do SUS, pela porta de entrada, pela questão de emergência. O 182 

Presidente Leandro Soares Machado encerra a reunião às 20h. 183 


