
   

22ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos três dias de dezembro de dois mil e dezenove, às 1 

dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 2 

Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Mayara Vitorino Gevert, Charles Renan Pinto 3 

Aurélio, Débora Lee, Cesar José Campagnoli, Leandro Soares Machado, José Timóteo 4 

Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz 5 

Carlos Gorchinski e Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Maria Aparecida Costa da 6 

Silva, Renata Moraes, José Rosa Gomes e Clara do Prado Patricio. O Presidente Leandro 7 

Soares Machado abre à reunião às 18h15min; saudando todos os presentes. 1. Leitura e 8 

Aprovação da ata: 17ª, 21ª Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 9 

Informes Gerais. (3 minutos por conselheiro). 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da 10 

APROS Associação Pro Pronto Socorro de Ponta Grossa e Eventual Credenciamento. 11 

Leitura e Aprovação da ata: 17ª, 21ª.  O Presidente Leandro Soares Machado pergunta se 12 

todos receberam a pauta e se todos concordam que seja colocada em votação a pauta. 13 

Aprovada a pauta por unanimidade dos presentes 14 (quatorze) votos. 1. Leitura e Aprovação 14 

da ata: 17ª, 21ª Reunião Ordinária. Ata 17ª aprovada por doze (12) favoráveis, uma (1) 15 

abstenção e um (1) contrario. Ata 21ª aprovada por doze (12) favoráveis, uma (1) abstenção e 16 

um (1) contrario. 2. Relatos Gerais das Comissões. A conselheira Ana Caetano Pinto lê o 17 

relato da reunião da Comissão de Orçamento de Programas e Projetos. Memória da reunião do 18 

dia 26 novembro de 2019, foi analisado o contrato 0394/2016 PMPG-Hygea, sugestão de uma 19 

visita no hospital Amadeu Puppi. Reunião iniciou às 17h 45min e terminou às 18h 28m. O 20 

conselheiro José Rosa Gomes representante do SINDUEPG faz a leitura, da comissão de 21 

fiscalização de denúncias da reunião do dia 26 de novembro de 2019. Iniciaram-se às 18h 34min 22 

e finalizou-se às 19 horas. Para essa reunião os membros do conselho foram convidados pela 23 

presidência do CMS para compor a referida reunião para analisar pontualmente a questão 24 

relacionada com a solicitação do Ministério Público. Os presentes decidiram primeiramente, a 25 

dinâmica da presente reunião, a qual teve como Coordenadora a senhora Regina Rosa Pedrozo 26 

Rosa e relator o senhor José Rosa Gomes. Ficando deliberado que em cada reunião posterior a 27 

essa, sempre será definida(o) um coordenador(a) relator(a). Em reunião os membros presentes 28 

analisaram a demanda solicitada pelo Ofício 173-2019 do Ministério Público. Os presentes 29 

decidiram que (1) este conselho atenderá a solicitação do Ministério Público e (2) solicitará a 30 

entidade do reclamante, senhor Luiz Carlos Gorchinski o posicionamento da entidade do qual o 31 

mesmo representa comprovando com documentos, atas assinadas, para que o mesmo tenha a 32 

autorização para realizar tal solicitação ao ministério publico. Está solicitação já foi deliberada 33 

anteriormente na reunião da plenária no dia 19/11/2019, feita pelo conselheiro Cesar José 34 

Campagnoli. Solicitamos que a referida entidade nos responda até o dia 29.11.2019. OBS: A 35 

coordenadora desta comissão solicita que o CMS encaminhe ofício a entidade citada. Sem mais 36 

para tratar a Coordenadora encerrou a reunião às 19h 28min. 3. Informes Gerais.  A 37 

conselheira Clara do Prado Patrício apresenta-se informando que é suplente da Isabela Gobbo e 38 

justifica a ausência da mesma, pois esta em Curitiba informa ainda que por motivos acadêmicos 39 

terá que sair, registrada sua saída às 18h 57min. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que 40 

houve um equívoco da Comissão de Fiscalização e Denúncias, em relação a não analise, 41 

constou em ata que era para analisar o oficio de nº 5, encaminhado para este conselho. Fala 42 

que esteve na Unidade de Saúde Abraham Federman, e tomou ciência que a sala de vacinas 43 

será fechada devido a logística precária, não tendo condições de atendimento para as pessoas, 44 

a mesma será transferida para a Unidade Básica de Saúde na 31 de Março e faz a leitura do 45 

relatório da décima primeira avaliação quantitativa e qualitativa Hygea Gestão e Saúde Ltda 46 

competência outubro 2019. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski informa ainda que por motivos 47 

acadêmicos terá que sair, registra-se sua saída às 19h 02min. A conselheira Débora Lee informa 48 

que esteve no dia de hoje representando o Conselho no Colóquio de Direitos da Pessoa Idosa 49 

na UEPG que foi realizado em dois períodos manhã e a tarde, relata ainda que falou do trabalho 50 

do CMS no controle social. O Presidente Leandro Soares Machado informa ainda que atas de 51 

reuniões externas do CMS estão sendo incluídas no site oficial do Conselho. Neste ano o site 52 



   

está em um processo de adaptação, para melhor transparência, reforçando que neste período o 53 

Conselho está com um efetivo. Informa ainda o recebemos do atestado médico da conselheira 54 

Inês Chuy Lopes. O conselheiro César José Campagnoli fala que à Comissão De Fiscalização e 55 

Denúncias entendeu que era para realizar uma reunião especifica para definir o pedido do 56 

Ministério Público e que o ofício pautado em reunião vai ser analisado pela Comissão em outro 57 

momento. Fala também que no último dia 14 de novembro foi o último prazo que o Conselho 58 

Estadual de Saúde deu para indicar os conselheiros novos das novas entidades que vão fazer 59 

parte do Conselho Estadual do ano que vem. O Presidente Leandro Soares Machado informa 60 

que as entidades que comporão o CMS em 2020 já estão sendo contatadas para apresentar 61 

seus representantes. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da APROS Associação Pro Pronto 62 

Socorro de Ponta Grossa e Eventual Credenciamento. O Presidente da entidade Sr. Claudio 63 

Roberto, apresenta as atividades da APRÓS e comenta que ela surgiu de uma união de pessoas 64 

em prol de um objetivo comum cooperando com a administração do Hospital Municipal Amadeu 65 

Puppi. Relata que os voluntários da APRÓS reúnem-se semanalmente, desde abril de 2018 e 66 

juntos já realizaram múltiplas ações. Entre as melhorias, o projeto maior reúne subsídios para 67 

concluir a reforma do setor conhecido como Unidade de Internação Cirúrgica. O complexo 68 

obrigará 17 enfermarias, com 39 leitos, numa infraestrutura apta para receber os pacientes com 69 

conforto, proporcionando uma estadia de maneira a amenizar impactos durante o período de 70 

internamento hospitalar. O marco inicial das obras ocorreu em 15/01/2019, com a valiosa 71 

colaboração dos funcionários, gestão pública, colaboradores e voluntários. A primeira verba 72 

recebida veio através da Justiça Federal que foi aplicada no telhado, que necessitava de nova 73 

estrutura. Após a etapa inicial, o Ministério Público Federal contemplou projetos que deram 74 

sequência á remodelação das Alas. Está em fase final, a Unidade de Internação Cirúrgica 75 

aguarda os últimos acabamentos e começa a etapa de hotelaria/mobiliário/equipamentos. O 76 

Hospital Municipal Amadeu Puppi atende mensalmente 15 mil pessoas, numa grande demanda 77 

de Ponta Grossa e região, com atendimentos de média e alta complexidade, realiza em média 78 

300 cirurgias/mês. O atendimento emergencial é feito primordialmente no HM, portanto todos 79 

podem vir a utilizar os serviços e que a melhor qualidade é de todos nós, gestão pública e 80 

sociedade civil. O conselheiro César José Campagnoli pergunta se pela APRÓS ele pode 81 

direcionar algum financiamento com dedução em imposto de renda. O Sr. Claudio Roberto fala 82 

que neste momento estão fazendo alguns ajustes para conseguir atender está dedução. O 83 

presidente Leandro Soares Machado agradece a presença de todos e encerra a reunião ás 20h. 84 


