
  
2ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e 1 

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

Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Osmar Rodrigues, André Luiz 3 

Albuquerque Lisboa, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Giovanni Augusto Panazzolo, 4 

Leandro Soares Machado,  Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Ana 5 

Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Jefferson 6 

Leandro Palhão. Conselheiros Suplentes: Robson Xavier da Silva, Simone Schenfeld Monçalves, 7 

Wagner Lusiano de Lima Guimarães. O Presidente Leandro Soares Machado assume os 8 

trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. 9 

Leitura e Aprovação da ata: 1ª ata da reunião ordinária. (10 min). 2. Relatos Gerais das 10 

Comissões. (10 min.). 3. Informes Gerais. (3 minutos por conselheiro). 4. Ordem do dia. 4.1. 11 

Aprovação da Resolução nº 002/2019 – da 11ª Conferência Municipal de Saúde. (10 min.). 12 

4.2. Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2018. (50 min.). 1. Leitura e Aprovação da 13 

ata: 1ª ata da reunião ordinária. (10 min). O Conselheiro Paulo Saincler Heusi faz um 14 

questionamento em relação aos votos das 21ª Ata de 2018, onde teve 10 (dez) votos favoráveis, 15 

1 (um) contrário e 1 (uma) abstenção, totalizando 12 votos, e a 1° Ata 2019 foi aprovada com 16 

apenas 10 (dez) votos favoráveis, perguntando onde estariam os outros 2 (dois) votos que 17 

estariam restando. A secretaria Executiva Sueli esclarece que os conselheiros saíram 18 

antecipados da reunião, por isso que deu essa diferença. Na sequência o Conselheiro Paulo faz 19 

um comentário sobre a linha 29 da 1° Ata de 2019 onde diz que a mesma foi aprovada mas não 20 

consta as diversas modificações que foram feitas durante a reunião. O Conselheiro André Luiz 21 

Albuquerque pede a alteração de nomes de Décima Terceira Regional de Saúde para Fundação 22 

Municipal de Saúde na linha 43 da 1ª Ata de 2019. Onde escrito Décima Terceira Regional de 23 

Saúde Leia-se Fundação Municipal de Saúde. O Conselheiro Diego Osmar Rodrigues pede 24 

para sejam incluídas suas falas na 1° Ata de 2019. O Presidente Leandro Soares Machado fala 25 

que irá fazer uma solicitação para retirada de Pauta da 1° Ata de 2019, pois assim ouvira as 26 

gravações para ter certeza de que nada passou despercebido. O Conselheiro Luiz Carlos 27 

Gorchinski fala que Atas são documentos oficiais de reuniões de colegiados e devem constar 28 

todos os relatórios quais foram feitos leitura durante a reunião. O Presidente Leandro Soares 29 

Machado fala que a aprovação da 1° Ata de 2019 será suspensa até a próxima reunião. 2. 30 

Relatos Gerais das Comissões. (10 min.). O Presidente Leandro Soares Machado fala que 31 

duas comissões se reuniram, sendo elas, a Comissão de Organização e a Comissão de 32 

Fiscalização. O Conselheiro Giovanni Panazzolo fala que a Comissão de Organização se reuniu 33 

para fazer a organização do regimento e trazer uma pré- elaboração aos conselheiros para uma 34 

aprovação e foi passado a todos para contemplarem, fazer as averiguações necessárias, sugerir 35 

aprovação ou não a pauta sugerida de forma sucinta, e fala que todos estão exercendo uma 36 

situação democrática. O Conselheiro Jefferson Leandro Palhão fala que a Comissão de 37 

Fiscalização e Denúncias se reuniu e Pauta era basicamente para tirar a coordenação e relatoria 38 

na próxima reunião, que terá uma numero maior de pessoas, irão tentar tirar uma relatoria e 39 

discutir como vão fazer para esse fluxo de receber as denúncias para que possam trabalhar 40 

durante o ano. 3. Informes Gerais. (3 minutos por conselheiro). O Presidente Leandro Soares 41 

Machado pede a palavra e a concede ao seu suplente Wagner Lusiano Guimarães elogia a Dra. 42 

Juliele como uma profissional diferenciada e excelente, o mesmo diz ter percebido que o numero 43 

de pacientes da doutora é maior que de outros médicos. Na sequência o Conselheiro Wagner 44 

Lusiano elogia a assistente social Daniele que trabalha na ouvidoria da saúde juntamente com 45 

outros profissionais e fala que tem visto um ótimo trabalho. O Conselheiro Giovanni Panazzolo 46 

fala: sobre aqui à questão do Relatório Anual De Gestão 2018 eu queria aproveitar os informes 47 

gerais para fazer algumas questões relevantes, por a gente se tratar de uma Comissão de 48 

populares e não profissionais da área de contabilidade, da área de direito ou algo parecido, 49 

somos representantes da classe de trabalhadores, de uma forma democrática nos representamos 50 

isso, então primeira questão, esse relatório aqui não está a assinatura do contador que avaliou e 51 



  
e ia pedir para que se pudessem colocar até a situação em plena Ata escrito isso que centros e 52 

custo que foram estabelecidos de acordo com as cotações orçamentarias de cada despesa 53 

fossem esclarecidos pra gente e a forma que está sendo feita esses empenho conter 54 

tempestividade e cronologia por que existe uma situação que a gente sabe que as vezes falta 55 

recurso, consegue empenhar pra pagar mas não consegue se pagar a tudo, então essa 56 

tempestividade preocupa a gente deixar passar as vezes um relatório e a tempestividade está 57 

seguindo e depois vem um questionamento de alguém ou de repente uma promotoria 58 

perguntando porque que eu escolhi pagar um ou não escolhi pagar outro e a gente aprovou essa 59 

situação, eu sigo meu questionamento aqui sobre as tomografias do pronto socorro porque existe 60 

uma nota fiscal no começo do ano de 200 (duzentos) mil reais um concerto de um tomógrafo e 61 

hoje trabalhando como enfermeiro no Hospital Universitário sei que diversas tomografias estão 62 

sendo feitas no Hospital Universitário e hospitais parceiros do pronto socorro então esses 63 

números que estão aqui dentro da organização do Hospital Amadeu Puppi me causa um certo 64 

espanto ali do que esta acontecendo. Ultima questão é se a Prefeitura não precisa de um auditor 65 

independente pra aprovação de algo assim ou algo parecido, precisa de um contador apenas e 66 

que esse contador venha dar pra nós esses esclarecimentos e se a gente tem condições dentro 67 

do conselho pra ver isso de buscar assessoramento técnico de contabilidade para antes de 68 

aprovar os relatórios de gestão. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchisnki fala: que os  informes é 69 

sobre a unidade básica de saúde Abrahão Federmann na qual tem  um contato constante, então 70 

eu fez um Ofício sucintamente no sentido de acionar da Presidência encaminhar para as 71 

Comissões de Fiscalização e Denúncia e a Comissão de Conselhos Locais de Saúde no sentido 72 

de visitar a unidade para corroborar (confirmar) os fatos que estão lá acontecendo, Ofício de 73 

numero 1 (um)  de 2019, o conselheiro fez a leitura, eu Luiz Carlos Gorchinski MOPS venho pelo 74 

presente solicitado a Vossa Senhoria encaminhar as Comissões elencadas na sequencia visitar a 75 

unidade básica de saúde Abrahão Federmann localizado na vila Ana Rita, bairro de Uvaranas. 76 

Comissão de Fiscalização e Denúncia inerente a protocolizado de numero 360/403 2019 perante 77 

a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa efetivada através de seu corpo funcional. Seria 78 

isso então o meu informe então o Presidente creio que ira encaminhar as antigas comissões para 79 

que haja os procedimentos necessários quanto a visita na unidade básica de saúde Abrahão 80 

Federmann. O Presidente Leandro Soares Machado fala: temos sobre a questão da nossa 81 

reunião com a UEPG, na ultima semana nos fomos, eu e o Giovanni acompanhando a Secretária 82 

Executiva Sueli, nós fomos conversar com o reitor, ele de pronto nos atendeu, para que a gente 83 

possa estabelecer um diálogo permanente com a universidade, aproximando os acadêmicos e a 84 

comunidade e também tivemos a grata satisfação de que o apoio total da UEPG a nossa 85 

conferência, então foi disponibilizado aquelas salas que a para que possa ser utilizadas nos 86 

trabalhos temáticos, já tínhamos feitos os Ofícios anteriores só fomos lá para que tivéssemos um 87 

dialogo mais próximo, e também a questão da alimentação no dia da conferência, ou seja, no dia 88 

30, ficou também deliberado por parte dele e como foi uma sugestão nossa, mas ele que acabou 89 

deliberando que vai ser montado um acervo do conselho, então levantado histórico desde o 90 

primeiro presidente desde a atual gestão pra que a gente possa compor esse histórico dentro do 91 

museu da UEPG para que outros acadêmicos possam discutir, até quero trazer ao pleno, tenho a 92 

grata sensação de ter dois colegas que um apresentou, que foi o Isaías, que já foi conselheiro 93 

aqui, a tese dele de mestrado sobre as questões de conselho e o outro colega foi o Alexandre, ele 94 

apresentou também a tese de doutorado sobre as questões do conselho, então trazendo pro meio 95 

acadêmico qual é a dinâmica do conselho, qual é de fato as atribuições desse conselho, gostaria 96 

também de convidar de forma ampla a todos os conselheiros a se engajarem nessa comissão de 97 

organização da conferência, essa conferência é de suma importância e também ela antecede um 98 

trabalho que acredito que a grande maioria das entidades pretende, que é pleitear uma cadeira 99 

aqui pros próximos 4 (quatro) anos, então é nesse momento que estando tudo bem regimentado, 100 

tudo bem organizado, a gente consegue ter uma boa previsão ai pros próximos 4 (quatro) anos 101 

que se inicia nesse momento da conferência, então vi que poucas Pessoas Se inscreveram pra 102 



  
essa comissão, essa comissão é de extrema importância, então conto que cada conselheiro, 103 

acredito que tenham já uma carga de trabalho alta, mas que possa se dedicar um pouquinho mais 104 

pra essa comissão, até faço uma sugestão, depois eu vou levar a sugestão à mesa, pra que a 105 

gente possa interromper nesse momento os trabalhos das demais comissões e centralizar um 106 

pouco mais nessa da conferencia, foi deliberado pela comissão que seria dia 8 (oito) uma reunião 107 

com as entidades usuários no sindicato dos trabalhadores, não vai ser possível porque nos 108 

acabamos passando despercebido, no dia 8 (oito) é o Dia Internacional da Mulher, então um dia 109 

de luta, dia empoderamento de uma mulher, tendo essa sugestão até encaminhada por parte de 110 

algumas organizações das mulheres, foi redirecionado a data então que ficou provisória, vai ser 111 

pro dia 11 (onze), vai ser uma segunda-feira posterior a essa data, depois de feito esse informe 112 

vai ser encaminhado um documento, um email pros conselheiros, dos usuários é claro, que 113 

possam fazer essa divulgação pra que a gente consiga trazer o maior numero de participantes 114 

nessa ultima pré conferencia, também lembrando que tem a conferência dos gestores, que se 115 

façam presentes, vai ser dia 13 (treze), as 14h na ABO, então obrigado pelo conselheiro Diego ter 116 

citado essa questão de tata e horário, então seria esses 2 (dois) apontamentos  que eu queria 117 

fazer, até pra eu não alongar, agradecer também aos participantes que não fazem parte do 118 

Conselho mas que periodicamente, a não ser a Larissa que esta sempre acompanhando mas os 119 

demais que sempre estão presentes, agradecer a presença de todos e também agradecer 120 

aqueles que vão apresentar nessa noite os seus trabalhos. 4. Ordem do dia. 4.1. Aprovação da 121 

Resolução nº 002/2019 – da 11ª Conferência Municipal de Saúde. (10 min.). O Presidente 122 

Leandro Soares Machado fala: Então dando encaminhamento a ordem do dia, nós vamos fazer a 123 

aprovação da resolução 002 de 2019, aja visto que nós fizemos esse trabalho dentro da 124 

Comissão, acredito que todos receberam esses e-mails com a resolução, quero só relatar que, ter 125 

passado despercebido, dentro do informe, mas pra que a gente possa só ter uma melhor 126 

celeridade dos processos, foi contatado pela Regional de Saúde as duas ausências dos 127 

Conselheiros em última reunião de análise do Plano Operativo de Assistência 2018, 2019 e 2020, 128 

então como foi feito uma deliberação por parte da Comissão, por parte da mesa Diretora, a gente 129 

vai esta encaminhando então a Conselheira Adriane e a Conselheiro Ana Caetano, o calendário 130 

pra que essas possam colocar o ciente, esse calendário vai ser impresso para que não aja 131 

nenhum tipo de divergência, esta sendo enviado por email e houve uma divergência de 132 

calendário, então pra que depois da reunião vocês possam pegar com a Secretária Ivone que ela 133 

já vai estar levando pra vocês darem o recebido e o Relatório de Gestão e o encaminhamento por 134 

parte da entidade Reviver tá sendo encaminhado pra Comissão de Orçamentos, Programas e 135 

Projetos. Retomando então sobre a resolução 002 de 2019, algum conselheiro tem algum 136 

apontamento, sugestão ou qualquer ordem que possa fazer dentro da resolução? Eu vou pedir 137 

então para que o nosso Segundo Secretário possa fazer só uma anotação das inscrições, estão 138 

abertas as inscrições para aqueles que querem fazer algum tipo de sugestão ou alteração na 139 

resolução. O Conselheiro Jefferson fala: No Art.21 no parágrafo único, quando fala que pras 140 

conclusões e propostas passarem a constar no relatório de grupo, devem receber aprovação de 141 

no mínimo 70%, meu ponto de vista, eu acho um percentual muito alto, pelo que eu me lembro 142 

das outras conferências não era um percentual tão alto assim, então dependendo da 143 

complexibilidade do tema, você não vai alcançar 70% e não vai dar oportunidade desse tema 144 

chegar à Plenária Final, eu acho que quanto mais temas chegam à Plenária Final melhor é, então 145 

a gente deveria rever esse percentual, a gente não precisa ter medo de levar as propostas pra 146 

Plenária Final, claro que não vai passando tudo de cara, mas eu acho que 70% é um percentual 147 

muito alto, Art.21 parágrafo único, pra gente rever esse percentual ai se não vai ter muito tema 148 

que vai ficar travado dentro da sala e não vai entrar, vou dar um exemplo bem simples de 149 

entender, vai ter alguns temas por exemplo que dependendo o grupo que tiver montado, alguns 150 

usuários, como vai ter complexibilidade de entender, dependendo do grupo de usuários que tiver 151 

ali, já trava a proposta, já não sai de dentro do grupo, ai não vai pro fórum maior, 70% é muito, 152 

muito alto. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta: Jefferson, você tem alguma 153 



  
sugestão de um novo percentual? O Conselheiro Jefferson responde: Acho que a gente pode 154 

tentar tirar aqui, eu não lembro qual era o percentual da ultima conferência, mas eu lembro que 155 

não era 70%, porque nem na Plenária Estadual é 70%, entendeu, e acho que é um numero muito 156 

alto, a gente pode fazer uma consulta da ultima Plenária Estadual pra ver qual foi o percentual, 157 

mas eu tenho quase certeza que não foi 70%. O Conselheiro Diego fala: eu só queria que fosse 158 

arrumado no contexto da resolução, tem momentos que se fala Secretaria Municipal de Saúde e 159 

momentos que se fala Fundação Municipal de Saúde, então tá em complexidade essa questão ai 160 

da redação, eu participei da primeira elaboração da resolução Jefferson e não foi alterado esse 161 

item, a gente teve como base a ultima Conferência de Saúde, mas eu concordo com o teu 162 

argumento, 70% é um número alto pra gente conseguir encaminhar, mas eu também vejo que a 163 

gente tem que garantir o mínimo de 50+1 que seria maioria simples pra poder encaminhar talvez, 164 

mas eu só to dando uma sugestão pela sua fala, mas só pra deixar claro que não foi mexido 165 

nesse item da resolução anterior da nossa ultima conferência, mas é interessante realmente pode 166 

ser discutida essa questão desde que tenha maioria simples. O Conselheiro André fala: A maioria 167 

das minhas colocações é de uma questão de organização então eu não vou fazer esse tipo de 168 

colocação até porque acho que se eu quisesse eu devia ter vindo no dia aqui pra discutir. O 169 

Presidente Leandro Soares Machado questiona: organizações em quais sentidos? O Conselheiro 170 

André responde: tirar um artigo daqui, mudar por que ali ta assim paragrafo certo, tipo paragrafo 171 

8º dai entra paragrafo único, não, mas 8º não pode ser paragrafo único, têm que ser paragrafo 9º, 172 

entendeu, algumas questões de organização, de repente eu posso até te enviar depois pra altera, 173 

é uma questão só de formatação, mas tem duas situações que eu acho que eu são importantes, 174 

no Art.22 tá dizendo ali que serão admitidas teses encaminhadas somente por entidades 175 

participantes das pré-Conferências por segmento com no máximo 4 (quatro) paginas digitadas em 176 

fonte Arial entrega-se a Comissão até o dia 20 de março de 2019 para serem sistematizadas, 177 

como aqui esta dizendo até as normas de como esta escrito, eu sugeriria que também tivesse o 178 

timbre da entidade, porque se esta sendo limitado até o paragrafo eu acho que deveria ser 179 

obrigatório o Timbre da entidade que esta apresentando isso dai, a outra questão, no Art.47 ele 180 

diz lá que não serão permitidas manifestações ou atos de cunho eleitoral e tudo mais e ai me deu 181 

a curiosidade do seguinte, comercial poderá ser feito? Se não puder eu gostaria que constasse 182 

que além de manifestação partidária ser proibido, manifestação comercial também ser proibido. O 183 

Presidente Leandro Soares Machado fala: Na verdade assim, esse momento é pra gente gerir 184 

essas dúvidas mesmo, mas eu peço que cada Conselheiro fale em particular, que os demais 185 

conselheiros prestem atenção no que está sendo discutido, as observações eu to anotando 186 

depois eu vou fazer uma contraposição do que da pra alterar e o que não dá, dai a gente vai 187 

colocar em votação, sobre a questão da porcentagem nós vamos tentar deliberar hoje, e eu me 188 

cedo na qualidade de usuário também pra que a gente possa rever que às vezes algumas coisas 189 

acabam passando despercebido no que até onde às vezes há valores que às vezes fica difícil 190 

mesmo contemplando a fala do Jefferson de a gente conseguir resgatar 70% no todo de 200, que 191 

é a nossa expectativa de participantes, então eu peço só que a gente possa sugerir uma proposta 192 

ou digamos assim fica deliberado que o Conselho vai analisar o regimento da Estadual e vai 193 

deliberar ter a porcentagem deles ou nós aqui do Conselho sugeriríamos uma proposta de 194 

porcentagem, ai fica de acordo com o Pleno pra que a gente já possa ter a aprovação, o seguinte 195 

questionamento é sobre a fala do Conselheiro André, dois pontos, o primeiro, muito bem 196 

observado essas questões de número, que se for de ordem ortográfica e até mesmo de 197 

pontuação, eu peço que os conselheiros no final a gente possa fazer uma revisão juntos, e fazer 198 

essas alterações, por quê? Não há possibilidade de a gente postergar pra próxima reunião, então 199 

nos temos que aprovar hoje e as medidas que hoje aprovadas a gente pode alterar de acordo 200 

com o que foi aprovado, não mais do que isso, sobre a questão ai da propaganda comercial, eu 201 

também vou colocar pra Plenária, que se a Plenária entender que a empresa X não pode levar o 202 

seu banner, seu folder ou qualquer outro tipo de material dentro da Conferência que a gente 203 

possa deliberar como um acordo, então seria esses dois posicionamentos, então eu peço 204 



  
primeiramente que a gente possa chegar num denominador comum sobre essa porcentagem de 205 

70% e que algum Conselheiro possa sugerir uma porcentagem inferior. O Conselheiro Jose 206 

Timoteo fala: O Conselheiro Diego falou 50% +1, mas lá como já explicou o Conselheiro 207 

Jefferson, o ideal é 40%, acima disso vai ser dificultoso também. O Conselheiro Paulo fala: em 208 

relação a porcentagem eu acho que é isso mesmo, é 50% +1 e fim de papo, com relação ao 209 

comercio que o Presidente falou, que não pode levar banner e não sei oque, daqui a pouco eu 210 

vou ser proibido de levar minha camiseta com o meu comércio, isso ai nunca foi citado em 211 

conferência nenhuma ai cada um vá do jeito que quiser lá na ordem põem-se uma questão de 212 

ordem lá e quem tiver presidindo a conferência que estabeleça a situação. A Secretária Sueli fala: 213 

Bom, só pra informar a falta de caixa que tem que ser aprovado isso ai porque a gente esta na 214 

reta final, as propostas segundo a fonte ali que o Conselheiro falou, nós estamos redigindo todas 215 

elas e nós vamos fazer nessa ponte tudo certinho pra depois esquematizar por eixo as propostas, 216 

então essa questão a gente vai fazer e pra informar também que veio um documento lá com umas 217 

camisetas que é pra pegar na Manarim e parece-me que a Secretaria fez só pra comissão as 218 

camisetas, pelo menos é o que tá ali. O Presidente Leandro Soares Machado fala: Agora nós 219 

estamos nas observações sobre a resolução, sobre esse caso da conferência entre outras 220 

questões do Conselho, vai ser marcada uma reunião com a Presidente da Fundação pra que a 221 

gente possa espreitar também esse dialogo, aja visto que a agenda dela estava um pouco 222 

conturbada com esse processo de Secretaria pra Fundação, a gente respeitou e ainda nessa 223 

semana pretende marcar no máximo até sexta feira pra que a gente possa dar andamento sobre 224 

a conferência e outras questões do Conselho, sobre as propostas, então nós temos uma proposta 225 

do Conselheiro Timoteo que é de 40% e outra proposta do Conselheiro Diego de 50+1 e também 226 

o Conselheiro Paulo que fez a mesma proposta do Conselheiro Diego, vou colocar em votação as 227 

duas propostas, então a primeira votação vai ser a do 50+1, lembrando que é do grupo, então se 228 

no grupo tiver 10 (dez) pessoas vai ser 6 (seis) pessoas no caso, só pra ficar esclarecido, então 229 

colocando no regime de votação, 50% +1, 9 (nove) votos a favor da primeira proposta, 40%, 4 230 

(quatro) votos, a propósito o Conselheiro Diego da votação de 50% +1no grupo de trabalho foi 231 

aprovada por 9 (nove) votos contrários na proposta de 40% que teve 4 (quatro) votos. O 232 

Conselheiro Diego fala: uma observação muito importante sobre essa questão de comércio, 233 

quando a gente frequenta esses eventos de conferências nacionais ou estaduais é que há um 234 

espaço destinado a essas empresas fazerem esses merchans, eles montam um estande enfim e 235 

acaba sendo também até onde a população circula e conhece vários serviços inclusive planos, 236 

consórcios, então talvez, não concordam comigo, essa proibição tanto, né, a gente já é proibido 237 

de tanta coisa, mais isso, então que se crie um espaço destinado a isso, exclusivo a isso, dai a 238 

gente não tem interferência deles em outros momentos que possam nos prejudicar. O Presidente 239 

Leandro Soares Machado fala: Então dois Conselheiros levantaram a proposta de que se 240 

mantenha o texto dessa forma e que no momento da organização a gente possa destinar um 241 

espaço mas que não conste na resolução, porque se não a gente vai ter que criar um novo 242 

adendo e tudo mais, então se os Conselheiros se sentirem confortáveis pra colocar em votação 243 

manter a proposta do Art.47 como está e a outra proposta do Conselheiro André é que se insira a 244 

proibição ao comércio, então colocando em votação, aqueles que são favoráveis a manter o 245 

Art.47 da maneira que está sem colocar nada sobre comércio, que levante seus crachás, 10 246 

(dez), aqueles que votam da questão de inserir o comércio, 3 (três), então 10 (dez) votos manteve 247 

o Art.47 como está e por 3 (três) votos contrários então a inserir a questão do comércio então 248 

superado esses dois momentos da porcentagem e superado o momento da questão do comércio, 249 

algum outro Conselheiro tem mais algo a contribuir a resolução, pra que a gente possa por em 250 

aprovação, lembrando que depois eu e o Conselheiro André que levantou o questionamento 251 

vamos fazer uma revisão juntamente com a Comissão se houve algum erro ortográfico ou de 252 

posicionamento de artigo para o mesmo quando for publicado no Diário Oficial não tenha nenhum 253 

tipo de equivoco, então se todos os conselheiros estiverem confortáveis a votar, colocando em 254 

votação a aprovação da Resolução 002 de 2019 com as ressalvas já aprovadas em Pleno, então 255 



  
por unanimidade dos presentes aprovado a Resolução 002 de 2019 por 13 (treze) votos. 4.2. 256 

Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2018. (50 min.). O Conselheiro Robson Xavier da 257 

Silva fala: Tem resposta aos questionamentos que foram feitos pelos Conselheiros anteriormente 258 

em especial o Conselheiro Giovanni dizer que a apresentação desse relatório, tanto relatórios 259 

quadrimestrais como relatório anual de gestão, ele esta consubstanciado numa legislação federal, 260 

então todos os itens constantes na apresentação do relatório eles seguem uma formatação 261 

recomendada inclusive pelo próprio Tribunal de Contas onde nos também submetemos esse 262 

documento aos Órgãos de Controle e a Câmara Municipal inclusive na semana passada nos 263 

fizemos essa mesma apresentação na Câmara Municipal, então não há nada no formato da 264 

apresentação que não esteja em consonância com aquilo que é previsto na legislação, em 265 

especial no que diz respeito ao formato das questões contábeis, esse documento que está aqui 266 

ele tem uma assinatura digital da Secretaria de Saúde, que o próprio tribunal de contas tem 267 

acesso as informações oficiais, então essas informações que constam aqui, se você observar no 268 

rodapé tem uma assinatura digital do sistema da empresa que oferta o sistema, a data que ele foi 269 

informado no sistema e a página em que consta o relatório, então todas essas informações elas 270 

são passiveis de comprovação, eu acho que é legitimo que o Conselho ele solicite uma 271 

assessoria contábil, não tem problema nenhuma, na minha variação eu acho que tornaria uma 272 

avaliação que poderia ser mais pautada no alcance dos resultados do que claro que a questão 273 

orçamentaria é importante mas esse documento aqui é um documento oficial e apresentado ao 274 

Tribunal de Contas também, no que diz respeito a questão dos pagamentos, existe um trâmite 275 

que deve ser seguido pela administração publica para pagamento de seus empenhos, só que 276 

uma coisa é o orçamento previsto e outra coisa é o financeiro, muitas das vezes o orçamento ele 277 

é X mas o financeiro é Y, porque? Ele depende de transferências que são feitas tanto do Governo 278 

Federal como do Governo Estadual e não significa que embora você tenha o empenho e esteja 279 

pronto pra fazer determinados pagamentos você tenha aquele recurso em mãos, até porque às 280 

vezes nos dependemos da transferência do próprio caixa da Prefeitura, né, dá Secretária de 281 

Fazenda para efetuar os pagamentos e uma das questões que foi comentada aqui que era o 282 

porque que se paga um e o porque que não se paga outros, essa é uma questão muito fácil de 283 

responder, isso é um poder discricionário de gestor é igual o orçamento familiar, a gente tem 284 

R$1000,00 (mil) pra pagar de conta no final do mês, mas você só tem R$800,00 (oitocentos), 285 

você vai priorizar aqueles pagamentos que devem ser feitos dentro de critérios de priorização, 286 

mas na Secretaria Municipal de Saúde não há priorização de pagamentos para A ou B, isso nós 287 

podemos garantir, e não há, eu desconheço, uma Prefeitura que esteja com seus orçamentos 288 

assim, zeradinhos, tudo bonitinho, o próprio Estado numa reunião que nos tivemos semana 289 

passada, ele disse o seguinte: olha nós começamos o ano com R$300.000.000,00 (trezentos 290 

milhões) de déficit, contas que já deveriam ter sido pagas no final do ano entendeu, e que não 291 

foram pagas, sugestões para melhoria do documento, elas são bem-vindas, por que eu acho que 292 

as vezes até talvez alguns Conselheiros tenham alguma dificuldade, mas no que diz respeito a 293 

parte contábil, ela segue os padrões da contabilidade, segue os padrões do Tribunal de Contas e 294 

são passiveis de auditoria desses Órgãos de Controle, no que diz respeito a questão da nota 295 

fiscal que você disse que viu né, uma nota fiscal no valor de R$200.000,00 (duzentos mil) foi isso 296 

que eu entendi não foi? O Conselheiro Giovanni responde:  tem na saída do relatório ai, uma nota 297 

Phillips, um tomógrafo, alguma coisa assim. O Conselheiro Robson Xavier fala: Esse aqui é 298 

referente ao 1° Quadrimestre do ano, nós estamos apresentando o anual, só que em conversa 299 

com a Karen, no ano de 2016-2017 nós tivemos gastos com manutenção não só desse 300 

equipamento como de outros equipamentos que isso é de praste, isso é normal, e depois nós 301 

fizemos um contrato de manutenção, e nesse contrato de manutenção ele não prevê peças, é só 302 

um contrato de manutenção e hoje há necessidade sim da aquisição do tubo e o tubo não custa 303 

R$200.000,00 (duzentos mil), o cubo custa R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil) o tubo, e nós 304 

estamos em processo de aquisição, eu desconheço uma nota de R$200.000,00 (duzentos mil) pra 305 

compra de tubo pra Phillips, eu acho que isso aqui deve ter sido a manutenção que eram eles que 306 



  
faziam ou talvez você deva ter se confundido, mas de qualquer forma nós nos colocamos aqui a 307 

disposição pra tirar essa dúvida posteriormente, e é um ponto importante isso que tu coloca no 308 

final da tua fala você disse que causa estranheza que o Hospital Regional e  outros hospitais 309 

disponibilizem esse equipamento, o Hospital Regional e outros hospitais disponibilizam sim não 310 

só esse equipamento mas outros equipamentos, mas infelizmente não disponibiliza na quantidade 311 

que seria o suficiente para atender Ponta Grossa e os Municípios da região, dai a necessidade de 312 

nós termos e trabalharmos para adquirir as peças para esse tomógrafo. O Presidente Leandro 313 

Soares Machado fala: Dentro dessa apresentação, o representante do Gestor ele faz a 314 

apresentação depois cada Conselheiro vai ter um momento né a cada 3 (três) minutos de fala pra 315 

fazer seus apontamentos. O Conselheiro Robson Xavier da Silva fala: Então vamos passar o 316 

relatório anual de gestão aqui a composição da equipe né, e conforme eu disse a apresentação 317 

dessa que nós fazemos periodicamente aqui no Conselho ele tem como base e segue as 318 

orientações desse decreto Presidencial que é o Nº7508 e Lei Complementar N°141 que 319 

regulamenta a emenda constitucional Nº29  prontamente discutida no setor saúde, e a cada 4 320 

(quatro) meses nós temos oportunidades de vir aqui apresentar, não só aqui mas 321 

antecipadamente nós apresentamos ao Conselho encaminhamos email, imagino que tenha sido 322 

socializada com todas as senhoras e os senhores para darem uma lida, pra que nós possamos 323 

apresentar aqui e discutir a respeito dele, acho que inicialmente é importante colocar que nós 324 

tínhamos um orçamento previsto para o ano de 2018 na ordem de R$182.000.000,00 (cento e 325 

oitenta e dois milhões) por intermédio de uma Lei Municipal, isso é de praste, os Municípios tem 326 

que apresentar a sua Lei Orçamentária Anual, ela tem que ser aprovada, publicada num Diário 327 

Oficial, e o que se tinha previsto para o ano de 2018 em termos de orçamento Global, era algo em 328 

torno de R$182.000.000,00 (cento e oitenta e dois milhões), e como eu disse na minha fala 329 

anteriormente, ao longo do ano nós temos a oportunidade de termos transferências ou serem 330 

ampliadas as transferência de um programa ao outro ou Município expandir uma estratégia ou 331 

outra, implementar um programa ou outro e receber recursos, tanto de Estado como do Governo 332 

Federal, isso permite que o orçamento ele possa ser ampliado ao longo do ano a partir dessas 333 

captações que foram feitas né, então a gente traz uma despesa, um demonstrativo de despesas 334 

com recursos próprios, então fazendo essa atualização do orçamento atualizado, se vocês 335 

perceberem bem, esse orçamento ele foi atualizado no final do ano em quase R$150.000.000,00 336 

(cento e cinquenta milhões) atualizado, então o Município ele desembolsou, com recursos 337 

próprios, R$149.000,000,00 (cento e quarenta e nove milhões) e como despesas estaduais e 338 

federais, nós desembolsamos cerca de R$66.000.000,00 (sessenta e seis milhões) se nos 339 

somarmos, e ai tem todas as despesas que foram efetuadas e que são em boa medida resultado 340 

de adesão também da Secretaria Municipal, alguns programas como SAMU, CAPS a UPA, 341 

algumas ações de atenção básica, assistência farmacêutica, isso somou R$66.000.000,00 342 

(sessenta e seis milhões), se nos somarmos os quase R$150.000.000,00 (cento e cinquenta 343 

milhões) com os R$66.000.000,00 (sessenta e seis milhões) a gente vai ter um orçamento ali 344 

atualizado na ordem de R$216.734.000,00 (duzentos e dezesseis milhões setecentos e trinta e 345 

quatro mil) então esse orçamento ao longo do ano ele foi ampliado em cerca de R$34.000.000,00 346 

(trinta e quatro milhões), o valor do PMAC aumentou, nós tivemos uma ampliação do PAB Fixo, 347 

que é um valor que é passo aos municípios conforme a sua população e o seu IDH, o Ministério 348 

da Saúde repassa um valor per capita pelo município conforme o seu IDH, quanto maior o IDH 349 

menor é o repasse, quanto menor é o IDH maior é o repasse, então esse valor foi aumentado pelo 350 

Ministério Da Saúde e nos proporcionou a elevar um pouco o nosso orçamento, o que eu quero 351 

chamar a atenção de vocês é que essa é uma dificuldade que os municípios brasileiros enfrentam 352 

e em Ponta Grossa não é diferente, cerca de 77% do total dos recursos investidos em saúde no 353 

município de Ponta Grossa, 67% são com recursos próprios e somente 33% são recursos 354 

repassados, tanto pelo Estado quanto pelo Município e isso é uma tendência que eu acho que eu 355 

é importante o Conselho é pra tentar que ao longo dos últimos 20 (vinte) anos tem Governo 356 

Federal ele tinha uma participação expressiva no financiamento da saúde e ao longo dos últimos 357 



  
20 (cinte) anos essa participação do governo federal ela vem caindo, onerando cada vez mais e 358 

fazendo com que os municípios brasileiros, isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, 359 

são dados, Ministério da Saúde, e vai piorar porque nós tivemos a aprovação da emenda 360 

Constitucional nº96 que congelou por 20 (vinte) anos os investimentos em saúde e educação e se 361 

nos não estivermos atentos a isso, é complicado nos trabalharmos numa situação dessa, outro 362 

dado importante que eu acho que o Conselho tem que estar atento a esses dados até pra nos 363 

ajudar, 76% aqui em Ponta Grossa, mas eu vou falar da media Nacional a diferença é só de 1 364 

ponto, 75% da população de Ponta Grossa e do Brasil na média, ela é usuária do SUS, e 25% da 365 

população brasileira, é usuária dos planos privados de saúde, só que quando você conta os 366 

recursos públicos que são investidos no publico e os recursos públicos que são investidos no 367 

privado, os recursos públicos que vão pro setor privado representam 50% do montante dos 368 

recursos, então demonstra um sub-financiamento de um sistema publico que nos temos a 369 

oportunidade de construir juntos aqui nesse momento, então essa é uma realidade nacional, 370 

então a gente trouxe aqui algumas informações quantitativas conforme o Presidente falou, esse 371 

documento foi disponibilizado por Conselho, deve ter sido socializado pros Conselheiros que terão 372 

a oportunidade de avaliar, terão a oportunidade de passar pelas Comissões e obviamente nós 373 

viremos aqui pra tirar uma duvida ou outra porque é um documento extenso, então aqui a gente 374 

traz as linhas gerais, mas só a titulo de algumas informações quantitativas importantes, nós 375 

realizamos na atenção básica com consulta de nível superior, e ai eu quero dizer que nem sempre 376 

realizar mais é o melhor, porque as vezes quanto mais você realiza é sinal que você tem uma 377 

população talvez doente, que precise de cada vez mais, mas não é isso, nesse caso ali a gente 378 

fez algumas analises, nós estamos considerando também os profissionais de nível superior do 379 

NASP, então hoje nós temos fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 380 

que atuam na atenção básica, e nós estamos computando também aqui essas informações, então 381 

o total de 517 (quinhentos de dezessete) consultas nas unidades básicas de saúde, atendimento 382 

especializado um total de 192.491 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e um) 383 

considerando não só aqueles atendimentos que são prestados pelos nossos médicos 384 

especialistas num rol de 51 (cinquenta e um) especialidade nos temos 34 (trinta e quatro) e 385 

também aquelas que nos encaminhamos pra serem atendidas nos serviços especializados dos 386 

hospitais e também aqueles que são encaminhados pra fora do município, atendimento hospitalar 387 

nos nossos 3 (três) hospitais, Hospital Municipal, Hospital da Criança e a UPA nos realizamos 388 

cerca de 285.188 (duzentos e oitenta e cinco mil e cento e oitenta e oito) consultas, e o 389 

Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger no total foram 1.123.404 (um milhão cento e vinte e três mil 390 

quatrocentos e quatro) exames laboratoriais, as vezes uma pessoa faz até 7 (sete) exames 391 

diferentes, distribuição de medicamentos, aqui a gente faz um compto por item, então ali 392 

46.144.000 (quarenta e seis milhões cento e quarenta e quatro) unidades, uma cartelinha que nos 393 

poderíamos computar como uma cartela com 20 (vinte) unidades, nós computamos 20 (vinte) 394 

comprimidos e eles estão ali, então da um total de 46.144.000 (quarenta e seis milhões cento e 395 

quarenta e quatro)  comprimidos, aqui é um numero que a gente imagina que a gente pode 396 

reduzir de forma significativa isso, é muito curto o período de tempo ainda pra gente fazer essa 397 

análise, essa analise a gente vai ter que fazer isso daqui alguns meses ou no próximo ano, que é 398 

a diminuição do numero de pessoas que foram encaminhadas pra agendamento ou tratamento 399 

fora do domicilio no terceiro quadrimestre, embora seja um numero alto, 14.000 (quatorze mil) 400 

pacientes foram enviados pra fazerem tratamentos em diversas localidades, 8000 (oito mil) 401 

acompanhantes, quase 23.000 (vinte e três mil) pessoas ali sendo transportadas por diversos 402 

meios, mas a gente acredita que o complexo regulador que a gente implantou que já esta dando 403 

resultado positivo, possa contribuir com aquele processo, principalmente os hospitais que nos 404 

temos na rede publica conveniado ao SUS, abrir pra algumas especialidades que nos temos 405 

também que infelizmente não abre espaço pra que esses pacientes sejam atendidos aqui no 406 

município de Ponta Grosa e isso onera e muito o Município e não permite que a gente faça outros 407 

atendimentos importantes aqui no Município de Ponta Grossa, nós tivemos cerca de 6.258 (seis 408 



  
mil duzentos e cinquenta e oito) manifestações e orientações na ouvidoria, hoje de manha estava  409 

vendo, que muitas pessoas ligam na ouvidoria as vezes pra perguntar a fila de espera, e nos 410 

estamos atualizando semanalmente a nossa fila de espera no site da prefeitura, as pessoas agora 411 

estão recebendo, quem quiser receber e tiver o aplicativo, a confirmação das suas consultas 412 

agendadas, então ali naquele numero embora apareça lá 6.258 (seis mil duzentos e cinquenta e 413 

oito) manifestações ou orientações, tem um numero significativo que são só, ah eu quero saber o 414 

numero que eu estou na fila de espera, e a gente vai registrando porque são contatos, acho que 415 

demonstra acessibilidade que a Prefeitura esta dando, o acesso a informação por parte da 416 

Secretaria, e ai eu quero fazer no tempo mais breve possível pra estar aqui a disposição pra 417 

responder todas as perguntas que se fizerem necessários, mas a Alexandra ela fez questão de 418 

anexar essa apresentação no relatório, Parabéns Alexandra, que eu acho que é bem legal um 419 

pouco daquilo que aconteceu no ano de 2018 que as vezes a gente esquece, nos renovamos 420 

praticamente a frota do SAMU, tinha quase 13 anos que essa frota não era renovada e hoje nos 421 

recebemos 5 (cinco) ambulâncias e estamos recebendo mais 3 (três) ambulâncias, então frota 422 

renovada, e ambulância de simples remoção e ambulância de suporte avançado também, eu 423 

acho que aquela ali foi um avanço pro Município de Ponta Grossa e pra toda região, que é a 424 

inauguração do serviço aero medico, numa parceria com o Governo do Estado, com diversas 425 

instituições, e hoje nos temos essa base que inclusive esta salvando vidas é interessante registrar 426 

que a pouco tempo atrás, um paciente que faleceu no Hospital Regional, ele teve o seu órgão 427 

retirado e foi feito o transporte do órgão para o hospital que faria o transplante a partir dessas 428 

instalações então tem sido muito positivo esse serviço aero medico e o Município de Ponta grossa 429 

coloca um recurso ali significativo, toda estrutura foi com recursos do Município de Ponta Grossa, 430 

uma outra coisa importante também que aconteceu, nós temos uma Unidade de Pronto 431 

Atendimento, que é a nossa UPA, ela é a única UPA porte 8 (oito) acreditada pela ONA no Brasil, 432 

não existe uma outra ONA que tenha essa certificação, um atestado da qualidade dos serviços 433 

que lá são prestados por essa instituição, um dado importante é a mobilização sobre 434 

conscientização contra a AIDS, a AIDS ela tem crescido no nosso Município a despeito de todas 435 

as campanhas, principalmente entre os mais jovens e os mais idosos, os dois extremos ai da 436 

pirâmide, então a gente entende que foi importante essa mobilização, a implantação de SISREG 437 

que é um sistema que faz a regulação tanto das consultas especializadas quanto, nos estamos 438 

entrando agora numa segunda fase, que é dos exames, isso é talvez seja umas das grandes 439 

conquistas da Secretaria Municipal de Saúde nesse ano e ela já tem resultados expressivos, fruto 440 

de um trabalho de equipe, nós hoje zeramos a fila de espera de ortopedia e nós comprovamos 441 

isso com muita satisfação que não existe fila de ortopedia no Município de Ponta Grossa, só que 442 

esbarramos ainda na ortopedia de alta complexidade onde nós não temos e não é nossa 443 

competência hoje, de cirurgias mais especializadas nessa área, então nos esbarramos nesse 444 

nível, mas no que diz respeito as nossas competências a gente tem feito muito bem isso e outras 445 

coisas que nos poderíamos citar aqui, o Hospital Municipal e também o Hospital da Criança que 446 

tem recebido recursos da Justiça Federal pra investimento na melhoria das instalações o Hospital 447 

Municipal esta passando por uma reforma em diversos setores é muito significativo isso pra nós 448 

que nós não teríamos recursos pra fazer isso, agora a Justiça Federal só colocaria dinheiro e só 449 

tiraria foto conosco se confiassem na competência e na seriedade no trabalho que é realizado ali, 450 

isso eu faço questão de ressaltar, então a população de Ponta Grossa e região ela esta sendo 451 

contemplada com a reforma e a melhoria das instalações dessas duas unidades hospitalares né, 452 

só pra gente ter uma ideia nós já entregamos 15 (quinze) enfermarias junto com a sociedade civil, 453 

são empresários que estão ajudando na reforma e na aquisição daquela mobília que esta ali, nós 454 

não queríamos condições eu digo, qualquer instituição publica condição de comprar um sofá 455 

daqueles ali, com aquela riqueza de detalhes, gaveta e etc ... com processo emancipatório, que a 456 

gente sabe as dificuldades do ente publico de adquirir o que poderia caracterizar direcionamento 457 

de emancipação e etc ..., e eu repito, só conseguimos isso porque a Justiça Federal e a 458 

Sociedade Civil  tem verificado o comprometimento, a lisura, a ética e o compromisso que essa 459 



  
Gestão tem com saúde publica de Ponta Grossa e ai o Hospital de Criança, o novo centro 460 

cirúrgico que já esta operando, equipamentos novos, instalações novas, e já estamos fazendo 461 

pequenas cirurgias, cirurgias de pequena complexidade, a manutenção do programa Mais 462 

Médicos, isso é uma prioridade pra nós gestão que foi muito importante nos temos conseguido os  463 

60 (sessenta) médicos dentro do Programa Mais Médicos lá em 2013-2014 e mantê-los agora 464 

também foi muito importante, o Município de Ponta Grossa atingiu a meta de campanha de 465 

vacinação contra pólio, sarampo e a influenza, as nossa unidades estiveram lotadas, abarrotadas 466 

o ano inteiro, era campanha atrás de campanha por determinação do Ministério da Saúde, da 467 

Secretaria de Estado, eu posso dizer que nós nem tínhamos condições de fazer o que nós 468 

fizemos mas graças o comprometimento da equipe nós conseguimos atingir as metas de 469 

cobertura vacinal contra pólio, sarampo e a influenza, entregamos uma unidade básica de saúde, 470 

que é a unidade do Bom Sucesso, uma ampla unidade construída com parceria do Governo de 471 

Estado, duas equipes de saúde da família, um formato e um modelo padrão, reformamos e 472 

entregamos 4 (quatro) estabelecimentos de saúde, reformamos o laboratório, a central de 473 

abastecimento da farmácia que fica ali do lado da prefeitura, o Centro de Especialidades 474 

Odontológicas que é o nosso CEO, e hoje nós temos um setor de analises de carga viral numa 475 

parceria com o Estado que atende a toda população da região, e ai teríamos muita coisa pra falar, 476 

mas a gente se contenta com essas breves informações o que eu acho que o debate agora, os 477 

questionamentos são salutares também, obrigado, agradeço aqui a equipe, se quiserem se 478 

manifestar, completar alguma coisa que eu deixei passar, por favor sintam-se a vontade. O 479 

Presidente Leandro Soares Machado fala: Ok então, eu agradeço o Conselheiro Robson que fez 480 

a apresentação sobre o trabalho da Fundação de Saúde, e agradecer também, eu falei 481 

equivocadamente o nome da Larissa, mas é Maria Bárbara, que vem sempre nos prestigiando, 482 

ela não é Conselheira é uma pessoa da comunidade que sempre esta nos acompanhando, mas 483 

enfim só fazer essa consideração, aproveitando o engajamento já parabenizando a Fundação de 484 

vir aqui fazer essa apresentação, lembrando que a apresentação nesses moldes que é feito não é 485 

obrigatório, a obrigatoriedade se da na câmara de vereadores, então pra nós é só um 486 

complemento pra que quando vá na Comissão de Orçamentos Programas e Projetos, e até por 487 

equiparação em outros, tem que se fazer varias apresentações em cada comissão, por isso se faz 488 

uma em Pleno pra dinamizar os trabalhos, eu vou abrir as inscrições para aqueles Conselheiros 489 

que queiram contribuir de alguma forma ou tem alguma observação, eu gostaria de falar só 490 

quando o Conselheiro Robson fez a fala dele que nós não podemos passar despercebido que não 491 

foi só a questão da Justiça Federal que acreditou na Prefeitura mas também ouve um trabalho no 492 

terceiro setor, esse terceiro setor que somos nós, os usuários muitas vezes a comunidade que se 493 

uniu em duas entidades, sendo elas a APROSC, que atua diretamente no pronto socorro e 494 

também os Amigos do Hospital da Criança, que só foi possível essas melhorias e esse 495 

angariamento de recursos através dessas duas entidades, então acho que só seria isso referente 496 

ao Pronto Socorro. O Conselheiro Paulo fala: Foi dito antes da explanação do Conselheiro 497 

Robson, nosso vice-presidente achou a falta de um contador pra que pudesse nos orientar com 498 

relação a números, dai foi dito que o Ministério da Saúde recomenda, palavras do Robson, então 499 

se ele recomenda daqui a pouco a gente pode até ter um contador aqui inclusive pra ajudar a 500 

Comissão que vai fazer uma analise em cima desses papeis, que eu particularmente posso ate 501 

participar dessa Comissão mas pegar essa papelada aqui cheia de números pequenos  assim, eu 502 

não vou entender nada, então é mais ou menos isso ai que a gente tinha, e com relação também 503 

a sites implantados pela Prefeitura ai para o conhecimento público e a Ouvidoria esta dizendo que 504 

esta recebendo muitas perguntas lá que não deveriam ser feitas para a Ouvidoria, deveriam ser 505 

consultadas em um site, mas deve se lembrar que a maioria desse pessoal ai que faz esse tipo de 506 

consulta, são exatamente aquele pessoal que não tem acesso a site nenhum, o único acesso 507 

deles é aquele 0800 lá que tá difundido com Ponta Grossa inteira, então a gente tem que 508 

considerar esses pedidos ai e analisar com bastante carinho quando for feito, é isso ai. O 509 

Conselheiro André Luiz fala: Tenho algumas perguntas na verdade eu olhei o relatório do 510 



  
segundo quadrimestre porque o terceiro eu não imprimi, mas imagino que q organização é a 511 

mesma, não é referente aos valores, mas assim tem algumas coisas que eu realmente não sei e 512 

gostaria que fosse esclarecido, o que é Emenda 29? outra situação que eu gostaria de saber é 513 

que ali nas descrições tem manutenção SH e tem muitos outros serviços, SH eu imagino que seja 514 

parte hospitalar, só pra ficar mais fácil de repente mostrar, eu queria saber exatamente o que esta 515 

sendo custeado com esses recursos que tá aqui como manutenção de SH, e a terceira é com 516 

relação a UPA que também tem varias despesas pagando a UPA e ai varias vezes ali serviço 517 

terceirização e serviço de pessoal, o que esta sendo pago como serviço de pessoal com recursos 518 

da Secretaria e o que esta sendo Serviço Terceirizado, então essas três coisas. O Presidente 519 

Leandro Soares Machado fala: Só esclarecer sobre a questão de assessoria contábil e outras 520 

assessorias que a Comissão ela tem esse caráter de fazer esse chamamento só que por outro 521 

lado a nossa solicitação é inodora porque nunca das vezes foi feita uma solicitação até mesmo 522 

pra uma entidade de classe, não vou citar o nome dela até pra não constranger, algumas 523 

questões de legislação e foi solicitado que mandassem um representante, essa mesma entidade 524 

falou que não iria mandar nenhuma representante porque ela não era Conselheira, então eu peço 525 

até dentro das nossas entidades que a gente compõe o Conselho, possa ver se lá não tenhamos 526 

alguém capacitado que possa vir fazer o assessoramento e também a Mesa vai se comprometer 527 

a fazer uma busca, se por o tribunal de contas, se pode alguém do setor externo da prefeitura, 528 

fazer esse olhar mais técnico né, nós temos observatório social temos a auditoria cidadã, são 529 

mecanismos do terceiro setor que a gente pode estar solicitando, mas por outro lado a gente não 530 

dispõe deste recurso pra contratar, um profissional aqui ele pode vir de duas formas, ou no 531 

voluntariado ou remunerado, então essa questão de remuneração nesse momento ainda a gente 532 

não dispõem, vai ser feito um trabalho dentro daquele planejamento que a gente já discutiu aqui 533 

no Conselho, pra essa estrutura do que a gente tem de recursos da Fundação repassados pro 534 

Conselho e fazer um estudo se esta sendo aplicado da melhor forma, ai dentro disso a gente 535 

pode empregar outros profissionais além daqueles que compõem, que nós só temos as duas 536 

Secretárias Executivas e o Estagiário, só colocar em votação então por sugestão do Conselheiro 537 

Paulo para estender o tempo para mais 30min, por unanimidade dos Conselheiros a gente 538 

entender pra mais 30min a reunião. A Conselheira Regina Rosa fala: Sobre a questão do 539 

voluntariado do contador parece que tem um artigo dentro do próprio código de ética do contador 540 

que ele não pode fazer voluntariado, ou a legislação deles, a gente não sabe qual. O Presidente 541 

Leandro Soares Machado fala: Então superado esse primeiro momento que a gente vai tentar até 542 

solicito se alguém tiver essa disposição pra assessoria contábil, jurídica ou até mesmo técnica no 543 

que tange a gestão de saúde e a gente não vai so se limitar a contadores, a gente vai mandar 544 

ofícios para Unicesumar, Cesgace, e Unisecal, todas as instituições privadas e publicas pra ver de 545 

repente um profissional la de especialização de gestão hospitalar, as vezes é um professor que 546 

pode vir aqui não da um parecer, mas nos orientar minimamente de como proceder pra fazer 547 

essas analises, lembrando que esse relatório até o Robson peço que salve, lembrando que esse 548 

relatório vai pra duas Comissões, a de Orçamento Programas e Projetos e a de Fiscalização e 549 

Denúncia, porque dentro de alguma temática pode aparecer alguma questão que ficou pra um 550 

constatação em Lócus ( local) , então é essa de Fiscalização que vai fazer esse procedimento, 551 

lembrando também que o Conselheiro na hora da aprovação isso no momento posterior passado 552 

essas questões dentro da comissão, ele responde civil e criminalmente, ou seja, depois ele pode 553 

responder até com o patrimônio dele, votar de acordo com a sua convicção, e essa convicção não 554 

ter um embasamento, então só pra reforçar, também sobre a questão de ouvidoria que foi 555 

relatada pelo Conselheiro Robson, nós do Conselho de Saúde já solicitamos através de um 556 

Ofício, quais que são as solicitações, um relatório, e quais que são as resposta pra essas 557 

solicitações, porque pra nos aqui do Conselho é só a analise digamos assim numérico, não tem 558 

em especifico, dentro da apresentação da nossa colega Daniela ela faz mas a gente quer que 559 

seja como é o Relatório Quadrimestral, que venha periodicamente esse documento pro Conselho 560 

pra gente poder aferir, outra questão, foi mudado o numero de alguns departamentos da própria 561 



  
Prefeitura, não foi feita divulgação, pelo menos não que eu tenha visto, nos meios de 562 

comunicação, principalmente do Conselho, isso também aconteceu acredito que na Ouvidoria, só 563 

gerou essa necessidade de Ofício porque uma pessoa ligou aqui e disse que não estava 564 

funcionando o telefone, dai tentou ligar na própria Prefeitura, deu uma divergência que ficava 565 

mudo, isso é só uma pequeno relato fazendo contraponto desta apresentação, então sobre a 566 

questão das 5000 (cinco mil) especializações que da um quadrimestre a outro, do segundo pro 567 

terceiro da ali um aumento de 5000 (cinco mil) especializações, já do primeiro pro segundo da 568 

uma diferença de 2000 (dois mil), o meu questionamento, isso não é pra um motivo de retórica 569 

mas sim uma questão de reflexão, porque houve num momento uma diminuição e no segundo 570 

momento uma procura, será que aquele serviço estava sendo ofertado, será que houve alguma 571 

deficiência na comunicação, ou as vezes nos não tivemos onde mandar alguma situação, outra 572 

questão também foi sobre o TFD, que foi falado pelo Conselheiro Robson, sobre essa questão 573 

gostaria dai isso como uma resposta, você sugeriu que foi um mecanismo que foi implantado que 574 

suprimiu ali no terceiro quadrimestre essa procura pro TFD, eu quero que você faça só uma 575 

explanação rápida, o que foi que mudou pra ver essa diminuição que nos dois primeiros 576 

quadrimestres estava maior e no terceiro diminuiu, outra questão também, só pra titulo de 577 

esclarecimento, a gente também vai fazer um Ofício pra Presidente da Fundação, porque nos 578 

vimos ali a questão dos médicos que houve a mudança então do programa, inclusive hoje no 579 

Município tá tendo um treinamento pra esses médicos que entraram pelo programa federal 580 

substituindo os médicos cubanos, e o Conselho muitas das vezes não tem esse conhecimento 581 

das Pautas e questões que tão acontecendo na Secretaria, no que tange a qualificação, eventos e 582 

Inaugurações de obras e muitas das vezes só tem o conhecimento na apresentação do 583 

quadrimestre, então isso muitas das vezes fica uma comunicação meio truncada porque se 584 

alguém da comunidade vem e faz um questionamento pro Conselho, o Conselho não tem esse 585 

feedback, a não ser que a gente espere pra apresentação do quadrimestre ou pro envio desse 586 

quadrimestre, outra questão eu quero que seja explicado porque saiu em meio de imprensa que 587 

havia a redução da ortopedia, mas não ficou claro se foi a ortopedia de alta complexidade, se foi 588 

só a de média ou baixa complexidade, só pra que fique claro, na sua apresentação só fez o 589 

posicionamento mas não esclareceu qual área que foi em especifico,  acredito que seria só isso 590 

da minha parte. O Conselheiro Jefferson fala: Com relação quando a gente fala de apoio técnico, 591 

a legislação prevê que a Secretaria Municipal, ou quando é do Conselho de Estado, Conselho 592 

Nacional, o Ministério da Saúde tem que dar suporte a esse assessoramento técnico desde que 593 

ele se justifique o porquê, só que eu quero só fazer um resgate aqui, que já teve vezes da gente 594 

precisar de assessoramento técnico e quando a gestão falou de se ceder pra nosso profissional, 595 

gerou um ensaboo com alguns Conselheiros aqui dentro que não queria ninguém da Prefeitura 596 

por que não confiava, ai fica difícil, como que você vai pegar pra você ir contratando, e outra 597 

coisa, realmente têm profissões que não podem fazer, faz, esse negocio de gratuito ai sabe, 598 

porque tem um álbum de classe que norteia os caras falando que você não pode, sobre pena de 599 

não ser renovada a sua credencial, então assim eu acho que vai da gente poder ter uma conversa 600 

mais franca no nosso meio dentro do Conselho, como é que funciona essa relação, poxa teve um 601 

ano inclusive que a gente não tinha contador, não tinha nada, ninguém confiava em ninguém, teve 602 

um ano que nos tivemos que chamar aqui o pessoal da Controladoria, porque se criou duvida 603 

sobre algumas coisas, não era nem aqui, o prédio era em outro lugar, foi a Controladora do 604 

Município, teve lá pra poder explicar pra gente o que estava certo ou errado, o que podia e o que 605 

não podia outro problema que teve aqui enquanto eu fui Presidente, foi na hora de fazer aqueles 606 

negócios, as verbas que vem pra comprar as coisas que tem que comprar pra cá, beleza, eu não 607 

sei fazer licitação, na hora de por, vou chamar quem? Quem que eu vou chamar? Então assim, 608 

umas coisas que a gente tem que ponderar, porque a gente pede algumas coisas e a gente não 609 

consegue chegar num consenso no nosso meio pra isso ai, então essa ai seria uma condenação 610 

mas é uma coisa nossa ne do Conselho, pra gente poder conversar, pra gente poder trabalhar, 611 

pra gente poder se sentir mais seguro com o trabalho, outra coisa, eu entendo que tem muita 612 



  
preocupação com esses números pequenos entendo, só que o que eu não entendo é o seguinte, 613 

mano se vocês bancaram o louco de mentir nisso ai, nesse relatório, são muito louco mesmo, 614 

porque é o seguinte esse treco ai vai pro Tribunal de Contas, então é assim, tem que ser muito 615 

doido, porque é o seguinte ó isso aqui não vai amanha pro Tribunal de contas e o Tribunal de 616 

Contas vai anda amanha não, mas daqui 3-4 anos chega a hora de nos mandar esse relatório ai , 617 

como já teve vezes que o Tribunal de Contas ter que vim pra citar explicação, procurar prefeito, 618 

então assim tem que ser meio doido pra mentir isso ai, no momento oportuno dai a gente vai falar 619 

depois, mas não é hoje, mas mais pra entender o seguinte, eu vi umas coisinhas ali sobre o que 620 

foi planejado num gasto originalmente, eu sei que não bate certinho, nunca da pra você planejar e 621 

gastar certinho, principalmente a respeito de uma construção ai, mas se gastou-se no final quatro 622 

vezes mais do que o planejado, então vamos ter que tentar entender o que era esse projeto, 623 

assim como eu vi muito que foi tipo assim, orçado pra gastar R$30.000,00 (trinta mil) foi  lá e 624 

gastou R$10.000,00 (dez mil), ai gastou dez no projeto e não concluiu, ou saiu realmente mais 625 

barato, pra gente poder entender essas coisas também, mas eu acho que assim, o mais 626 

importante do Relatório de Gestão é, gastou-se o percentual exigido do orçamento em saúde, a 627 

primeira coisa, o orçamento do Município desse ano era tanto, gastou-se o mínimo exigido, 628 

gastou, bacana certo, mas as metas, todo ano mais preocupado com as metas, geralmente 629 

porque não atingiu aquela meta, a justificativa do atendimento, e sempre olhar o relatório anterior, 630 

porque as vezes acontece de terminar os departamentos e passa, esta lá, passou para o ano tal, 631 

passa e não atende, acho que a coisa mais importante do relatório é isso ai. O Conselheiro 632 

Giovanni fala: Então eu gostaria de frisar que o relatório é composto por um todo, todo relatório 633 

tem começo meio e fim, essas soluções do ponto de vista administrativo e de confiança 634 

democraticamente representado aqui nesse Conselho nós somos solidários por tudo que esta 635 

sendo apresentada no relatório qualitativo este muito bem explicado, todo ele, sempre bem 636 

técnico, claro e conciso, a preocupação real continua sendo o relatório financeiro, pois a dotação 637 

de emenda é algo muito complexo pra ser explicado assim deu certo, precisa-se de um 638 

profissional e eu vou frisar isso de novo, acho que o André deu uma solução aqui nos bastidores, 639 

chamando a Observatório Social, e se algum deles viesse e pudesse ajudar a gente a dizer 640 

realmente essa nota aqui é pessoa jurídica da UPA esta sendo pago assim, esta sendo pago 641 

como pessoal isso é muito importante, talvez não pra o funcionamento direto do serviço, mas pra 642 

que a gente possa assinar e pra caso tranquilo e também dar garantia pro Prefeito que está  ai 643 

hoje nos representando que esta tudo em ordem e as comissões que tão hoje na Prefeitura estão 644 

hoje em funcionamento, nos não estamos aqui pra deixar algo mais ou menos, tem que deixar 645 

algo claro, conciso, e é questão quando pergunto novamente dos tomógrafos, que se tiver algo no 646 

relatório pudesse mandado antes pra Comissão de orçamento pra esclarecer as tomografias 647 

realizadas no Pronto Socorro, dizer assim olha realizada no Pronto Socorro tomografia tal, tantas 648 

as tomografias fora faturadas por APAC, propriamente de vocês lá que é faturamento que vocês 649 

devem ter, e aquele tanto não por causa de duplicidade de pagamento no ministério da Saúde, 650 

porque assim de apresentam duplicidade e tem o repasse pra ir de laudo, de alguma forma ou 651 

outra o hospital também esta comprando essa APAC lá, então isso tem que ser visto de alguma 652 

forma, até mesmo pela Regional de Saúde, como tá sendo essa conciliação dos dados no 653 

questionamento a estranheza foi a conciliação dos dados, não o atendimento ao paciente, em 654 

nenhum momento da minha fala anterior eu questionei o atendimento ao paciente, mesmo porque 655 

a gente sabe que a regulação de urgência e emergência hoje os fluxos de rede estão bem 656 

estabelecidos, e as ambulâncias entram os hospitais com qualquer um, seja pobre seja rico, vai 657 

ter atendimento na urgência e emergência, então a gente sabe que esses fluxos estão claros, não 658 

era esse o questionamento. O Conselheiro Diego fala: Nós temos no Conselho de considerar que 659 

sempre o gestor ele já está errado, ou oque vem da gestão não está correto ou que não tem uns 660 

processos de lisura por trás desse processo, e eu digo isso por causa justamente de situações em 661 

que nós temos disponíveis no quadro da Prefeitura, Controladoria enfim, os contadores, que 662 

podem fazer esse auxílio e devem fazer muitas vezes esse auxilio pro Conselho de Saúde, isso 663 



  
não esta errado é isso que deve ser feito, a minha preocupação é a mesma no sentido de as 664 

vezes a gente chamar alguém que não esta talvez habilitado tecnicamente ou que não tenha uma 665 

competência de fazer essa analise desses documentos públicos mas a Comissão tem esse 666 

regime altamente pelo Conselho, essa autonomia de chamar pessoas desse conhecimento 667 

notório enfim pra fazer esses auxílios, mas dai eu volto nessa fala aqui também o Isaías fazia aqui 668 

dentro do Conselho que é disponibilidade dos técnicos da Prefeitura mas nós não podemos partir 669 

do principio que eles agem com má fé, então se o Conselho começar a recebe-los, partindo do 670 

princípio que eles também tem um código de ética que responde eticamente pelo que a gente 671 

escreve, esse nosso trabalho vai fluir muito mais, porque antes da gente analisar o Relatório de 672 

Gestão é importante até analises mais profundas Jefferson, ai você fala da questão das metas, é 673 

O Conselho só tentar se o primeiro quadrimestre for feito, porque se não tiver no primeiro vocês 674 

podem intervir no segundo, dai a população é atendida, quando é o final já foi, pouca coisa pode 675 

ser mudada, então talvez isso deixa de trabalho pros próximos Conselheiros, minha outra questão 676 

só é o encaminhamento dessa matéria pra duas comissões, O Presidente colocou que vai pro 677 

Orçamento de Programas e Projetos e pra comissão de Fiscalização e Denúncias, devo lembrar 678 

do prazo regimental de 45 dias pra analise da matéria então independente se a constituição ta 679 

formada ou não, hoje que vai ser definida ainda essa questão, mas é importante então que tenha 680 

essa celeridade em relação aos prazos rudimentares das matérias que são encaminhadas. O 681 

Conselheiro Robson fala: Miudinho, Ok, concordo com a tua fala tranquilo, eu só pediria que até 682 

pra eu posso ter esquecido algum dos teus questionamentos, formalizem isso, essas informações 683 

que vocês precisam a respeito da tomografia do Município tranquilamente e ai eu acho que a 684 

gente pode ate pedir algumas informações da Regional pra enriquecer o documento, 685 

respondendo o Conselheiro Paulo, eu entendi o questionamento do senhor e concordo que as 686 

pessoas as vezes vão a ouvidoria porque não tem acesso a internet, o que eu quis dizer é que 687 

muitas das vezes a gente pode dar a entender que o numero de manifestações sejam só queixas, 688 

reclamações, e reinterar que tentamos disponibilizar o maior numero possível de informações por 689 

diversos meios, então nós estamos falando a mesma língua só que de forma diferente, no que diz 690 

respeito a Emenda Constitucional 29, André, tinha-se uma necessidade de se regulamentar e isso 691 

ficou mais de 10 (dez) anos parado, regulamentar o que era e o que não era gastos em saúde, 692 

porque antigamente os municípios colocavam ações de saneamento básico, distribuição de 693 

cestas básicas como gastos em saúde, então havia necessidade de se regulamentar isso, se 694 

regulamentou isso, hoje está muito claro o que é ação saúde, o que é ação de assistente social e 695 

ninguém entra na seara do outro, e se entrar vai responder, e em segundo ponto, ela 696 

regulamentou também e eu acho que isso é importante, quais são os percentuais que cada índice 697 

da Federação deve investir, então no que diz respeito a Estado e Município, o Estado deve 698 

obrigatoriamente executar pelo menos 12% de seu orçamento em saúde, e o Estado do Paraná 699 

teve alguns anos atrás que não chegavam nem a 10%, e os municípios devem investir em saúde 700 

cerca de 15% no mínimo, 15% do seu orçamento, e como eu disso anteriormente, a gente ta 701 

investindo 27%, tem município que investe 30% do seu orçamento, então a Emenda 702 

Constitucional ela trata sobre isso e aquelas duas Leis, a Lei Complementar nº141 e o Decreto 703 

Federal nº7508 são resultado também da regulamentação da Emenda Constitucional 29, 704 

Giovanni, as contas públicas elas são um nó na cabeça de todo mundo, tanto é que o Ministério 705 

da Saúde ele tinha mais ou menos 7 (sete) rubricas era custeio e capital sempre, e dentro do 706 

custeio e capital tinha um monte de contas especificas certo, e o gestor era obrigado a gastar 707 

dentro daquelas continhas, tanto de custeio quanto de capital, a partir do ano de 2018 houve uma 708 

reorientação e que o orçamento do ministério ele se resume em duas caixinhas, custeio e capital, 709 

mais as pequenas rubricas elas permanecem, então quando você vê no orçamento, um exemplo 710 

quando você vê fonte 495, 496, significa que a fonte daquele recurso ela é Federal, então nós 711 

gastamos aquele recurso que é de fonte Federal, um exemplo, atenção básica, a gente coloca 712 

dinheiro municipal também, mas o recurso é o oriundo da atenção básica que é da fonte 495 ou 713 

496, se eu tiver errado me corrija, eu não posso gastar na assistência hospitalar, eu não posso 714 



  
gastar na assistência especializada, se o medicamento vem de uma determinada fonte, eu só 715 

posso comprar medicamentos básicos que constam na remume, se nos comprarmos uma 716 

ampola, um medicamento qualquer da atenção hospitalar com recurso da atenção primaria, nós 717 

respondemos ao Tribunal de Contas ou aos órgãos de controle, tudo isso ai, então quando a 718 

gente vê esse monte de continha, é isso, ai você tocou na questão da UPA, a UPA nós 719 

recebemos um recurso especifico do Ministério da Saúde, que são R$500.000,000 (quinhentos 720 

mil) por mês e nós pagamos ao instituto cerca de R$1.150.000.000,00 (um milhão cento e 721 

cinquenta mil)/mês, isso quando nós não gozamos, que a gente tem que gozar de um monte de 722 

coisas, então nós utilizamos recursos federais, que é uma conta específica, e usamos recursos 723 

municipais também, e esse recurso municipal ele entra no compto de recursos humanos, ele tem 724 

pacto orçamentário, então as vezes na contabilidade, ele aparece duas ou três vezes, um 725 

Pagamento pra uma instituição com fontes diversas, porque é possível isso, porque o recurso do 726 

Ministério da Saúde ele é de co- financiamento, ele co-financia, então parte do financiamento é 727 

federal, parte municipal, por isso ele aparece em dois locais, então a mesma lógica serve pra 728 

manutenção, um momento você vai ler manutenção hospitalar e em outro momento manutenção 729 

atenção especializada, que são dois níveis de complexidade e nós podemos utilizar recursos 730 

tanto do Estado pra atenção especializada quanto do Governo Federal também para atenção 731 

especializada e para atenção hospitalar, nesse caso em especial são recursos do Estado, TFD, 732 

eu não disse que é, eu disse que pode e isso a gente vai ter que fazer uma analise ao longo do 733 

tempo porque é igual tendência, você pode ter uma tendência de algo, mas essa tendência você 734 

tem que ir analisando e ela pode cair então no que diz respeito aos treinamentos que o Presidente 735 

falou, nós temos 2500 (dois mil e quinhentos) servidores, nos realizamos capacitações toda 736 

semana, a gente pode até convidar vocês pra todas, mas é tão técnico, eu particularmente não 737 

estarei na capacitação, só pra concluir, não sei se há necessidade de toda capacitação que nos 738 

fizemos ter que informar ou convidar o Conselho, eu acho que se o Conselho participar das 739 

reuniões que nós realizamos mensalmente de avaliação do contrato da UPA que é feito 740 

mensalmente, que é o contrato de R$1.100.000,000 (um milhão e cem mil) e que o Conselho não 741 

aparece a muito tempo já nos ajudaria bastante e eu agradeço que essa oportunidade eu acho 742 

que é um momento ímpar de nós como Secretaria Municipal de Saúde apresentarmos os nossos 743 

relatórios, aquilo que nós produzimos, eu acho que o debate ele é salutar, ele tem o seu mérito, e 744 

nós nunca refutaremos participar desses espaço que eu não tenho dúvida, Presidente, de que o 745 

sistema único de saúde, ele não se constrói só pela gestão, nós precisamos ouvir a população e 746 

nós entendemos que a população ela esta aqui representadas, as entidades elas estão aqui 747 

representadas e eu queria dizer que, não é uma crítica é uma sugestão, tem 5 (cinco) anos que 748 

eu participo das reuniões de Conselho, não tão ativamente, mas reconhecendo a importância que 749 

tem o Conselho Municipal de Saúde, eu penso que pelas pessoas que compõem esse Conselho, 750 

e eu sei que tenho condições de fazê-lo é de que nós pudéssemos ser mais propositivos, porque 751 

as vezes o que nos precisamos também é de um Conselho mais participativo e propositivo 752 

pegando um pouco do gancho do Diego, que até a compreensão que eu tenho, as vezes parece 753 

um caráter aqui inquisitório, e é ruim, eu acho que a gente não fortalece o sistema único de 754 

saúde, temos as dificuldades de um lado, dificuldades do outro e o ideal é que a gente construa 755 

um sistema publico cada vez mais dento dos princípios do SUS né, universal, todas essas coisas 756 

que a gente esta cansado de saber, mais uma vez, obrigado a todos. O Presidente Leandro 757 

Soares Machado fala: Agradeço a Deus primeiramente de estar aqui com vocês e a presença de 758 

todos e todas. A reunião se encerra às 20h35min. 759 


