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3ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte dias do mês de março de dois mil
e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua:
Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar
Rodrigues, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Cláudia Cristina Saveli, Felipe Simão
Pontes, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de
Oliveira, Candido José Colesel, Adriane do Rocio Lopes e Ana Maria Bourguignon
de Lima. Presentes Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Ana
Caetano Pinto e Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente José Timóteo Vasconcellos
Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a
todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 2ª Ata da reunião
Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do
Dia. 4.1. Apreciação da Programação Anual de Saúde de 2018. 4.2.
Apresentação do Relatório Anual de Gestão de 2017.1. Leitura e Aprovação da
2ªAta da reunião Ordinária. Aprovada a 2ª Ata da por 8 (oito) votos favoráveis e 5
(cinco) abstenções. 2. Relatos Gerais das Comissões: não teve. 3. Informes
Gerais: O 2º secretário Diego Osmar Rodrigues procede à leitura do ofício circular
da SCAERA - 3ª Regional de Saúde, conforme segue: considerando a implantação
do SAMU Regional dos Campos Gerais, e a consequente constituição de um
Comitê Gestor de Urgência e Emergência, para funções consultivas, normativas,
fiscalizadoras e propositivas, solicitamos a indicação de representante de um titular
e um suplente desse órgão para participar do referido Comitê sendo a primeira
reunião dia 21/03/2018, ás 14 horas. Assim, fica definido pelo plenário que a
conselheira Adriane do Rocio Lopes e o conselheiro Felipe Simão Pontes,
respectivamente titular e suplente representarão o CMS. A conselheira Ana Maria
Bourguignon de Lima convida os conselheiros de saúde para participar do 1º
Encontro Nascer nos Campos Gerais, o mesmo será dia 11 e 12 de abril de 2018,
na UEPG - campus central; salienta que é uma produção do Núcleo de Estudos e
Pesquisas Interdisciplinares sobre Saúde Reprodutiva, Comunicação em Saúde e
Direitos Humanos da UEPG e da Associação em Prol da Maternidade Ativa e
Segura (AMAS), coordenada pela Professora Dra. Rosiléia Clara Werner. Fala da
importância do evento sendo inédito no Paraná, coloca também que é a primeira
experiência que se tem no Paraná de colocar gestores, trabalhadores, usuários e
pesquisadores juntos para conversar sobre a assistência obstétrica neonatal de
Ponta Grossa. A vice presidente Adriane do Rocio Lopes informa que esteve
presente na reunião (dia 15 de março as 14h00min horas) do Observatório Social
do Brasil, onde foi exposto o trabalho realizado através do monitoramento das
ações do CMS cuja avaliação foi orientada e supervisionada pelo Tribunal de
Contas da União; ressalta que de uma meta de 100% o nosso conselho teve um
índice de 68% atingido; o restante de 32% não atingidos os critérios foram: site não
está sendo alimentado e o portal da transparência de exibir alguns dados, sendo
que inclusive eles não tiveram acesso a algumas informações, devido a dificuldade
de acesso aos meios de comunicação deste conselho. O presidente reforça a
situação precária de recursos humanos no conselho, contando com uma
funcionaria para todo expediente interno e externo. A vice presidente, diz que eles
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viram em uma reunião do CMS para repassar aos demais conselheiros as
informações. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apreciação da Programação Anual de
Saúde de 2018. O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana que a matéria foi
apresentada em reunião ordinária do dia 05 de dezembro de 2017 deste conselho e
devidamente encaminhada à Comissão de Orçamento Programas e Projetos,
contudo diante do lapso temporal dos recessos e em conformidade com o
regimento interno desta casa a matéria deveria ser apreciada pelo pleno o devido
sua importância para execução das metas e ações do PMS 2018/2021, reforça
também a necessidade no monitoramento das ações e metas através da PAS,
sendo este uma das prerrogativas do conselho. O presidente coloca em votação
Programação Anual de Saúde de 2018. Aprovado por 10 (dez) votos favoráveis, 1
(um) contra e 2 (duas abstenções). 4.2. Apresentação do Relatório Anual de
Gestão de 2017. O Sr. Robson Xavier da Silva explana que Relatório Anual de
Gestão de 2017, é o ultimo ano do Plano Municipal de Saúde de 2014 a 2017,
serviu como parâmetro na análise da elaboração do Plano Municipal de Saúde de
2018 a 2021, a avaliação que faz é de que houve um avanço muito evidente
principalmente no que diz a respeito a questão de recursos humanos, infra
estrutura e logística, bem como processos de trabalho e melhoria de indicadores de
saúde, acha que isso é inquestionável e a própria sociedade reconhece isso.
Destaca que quando da apresentação do relatório é sempre bom esclarecer que a
lei complementar nº 141 de janeiro de 2012, normatiza e orienta o gestor no que diz
a respeito a elaboração do documento da prestação de contas junto ao CMS e
nesse documento que já encaminhamos para apreciação do conselheiros ele
apresenta um montante de recursos investidos no ano de 2017 não só no que foi
investido mas também naquilo é previsto. Reforça que as auditorias que foram
realizadas na Secretaria Municipal de Saúde foram muito importantes no ano de
2017, tendo como resultado uma gestão eficiente na perspectiva do controle
externo. Informa que para o ano de 2017, foi publicada no Diário Oficial do
Município a previsão orçamentária de R$168.000.000,00 (cento e senta e oito
milhões de reais), dentro das iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária,
distribuído em seis, sete, oito blocos de financiamento e que hoje a transferência de
recursos Federais se dão por intermédio de somente dois blocos – custeio e capital.
No ano de 2017 tivemos previsto um recurso na ordem de com pessoal R$
102.000.000,00 (cento e dois milhões), com despesas correntes R$62.000.000,00
(sessenta e dois milhões) e com despesa de capital R$ 3.200.000,00 (três milhões
e duzentos mil reais).No ano de 2017 atualizando o orçamento com recurso
próprios tínhamos uma previsão de R$ 135.619.000,00 (cento e trinta e cinco
milhões, cento e dezenove mil reais), empenhamos de R$ 134.000.000,00 (cento e
trinta e quatro milhões), liquidamos R$ 131.000.000,00 (cento e trinta e um
milhões), pagamos R$ 122.000.000,00 (cento e vinte e dois milhões) a diferença
do empenhado para o pago, fica para o seguinte e é pago a medida que o
orçamento abre no ano posterior. Demonstrativos dos recursos Federais, Estaduais
com ações e serviços de saúde, uma análise mais criteriosa no demonstrativo de
despesas, receitas constata uma evolução significativa comparando o ano de 2013
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com 2017 e a ampliação dos recursos referente a esse período de da a partir do
momento que o município de Ponta Grossa faz a adesão a diversos programas do
Ministério da Saúde, duplica o numero das equipes da saúde da família,
implementa as equipes dos NASF, passa a receber do PMAQ (Programa de
Melhoria da Atenção Básica) o total do recurso atualizado em 2017 é de R$
201.598.000,00 (duzentos e um milhões e quinhentos e noventa e oito mil reais),
havia uma previsão conforme publicado no diário Oficial de (R$168.000.000,00
(cento e sessenta e oito milhões de reais) mas ao longo do ano com captação de
recurso, ampliação de programas e também um aporte do município esse
orçamento foi atualizado pra R$ 201.598.000,00 (duzentos e um milhões e
quinhentos e noventa e oito mil reais); empenhado(R$187.000.000,00 (cento e
oitenta e sete milhões de reais), liquidado (R$178.000.000,00 (cento e senta e oito
milhões de reais), pago(R$168.000.000,00 (cento e senta e oito milhões de reais).
Fala que estão em um processo de analise da possibilidade de assumirem a
Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, hoje o município detêm somente a
gestão da atenção básica do município, tudo que diz respeito a questão
ambulatorial, a gestões de média e alta complexidade, elas são atribuições do
Estado e do governo Federal; na possibilidade de assumirmos a gestão plena,
ainda estão discutindo com o Ministério da Saúde e com o governo do Estado, para
que o município de Ponta Grossa possa receber todos os recurso que o Ministério
da Saúde repassa para o Estado investir em Saúde os munícipes de Ponta Grossa
nós teríamos a gestão de todos estes recursos, isso pra nós é extremamente
importante, a gestão desses recursos e a contratualização dos três fatores ficaria
por conta do gestor a partir das necessidades. O conselheiro Paulo Saincler Heusi
fala que quando vê o filme passando é a coisa mais linda do mundo principalmente
quando se fala em cobertura, a nossa cobertura não está como desejamos, diz que
na semana passada teve uma consulta na unidade, chegando lá foi avisado que o
médico tinha ido atender outra unidade de saúde, transferiram a minha consulta
isso porque eu já tinha marcado trinta dias antes, lógico que fui fazer a consulta pra
ver como estava o triglicerídeo, colesterol; da se a impressão o tudo está correndo
bonito e na realidade não está. Fala ainda referente do remédio garantido do ultimo
convênio que foi feito com as farmácias, diz que isso foi ótimo porque ele já usou
desse convênio. O Sr. Robson Xavier da Silva fala que dos oitenta médicos que
compõem a Estratégia Saúde da Família sessenta desses médicos são Inter
cambistas, se não fosse o programa mais médicos para o Brasil e se não
tivéssemos dobrado o numero de equipes que temos hoje talvez nem a consulta
eletiva que no caso pelo próprio relado do senhor não era uma consulta de
urgência, era uma consulta eletiva; tivemos que mandar doze médicos cubanos de
férias por determinação do Ministério da Saúde e obviamente nós fazemos
remanejamento, mas tenho certeza que se o senhor tivesse a necessidade real de
uma consulta naquele momento uma situação após o acolhimento após a
classificação de risco o senhor teia sido atendido sim. O conselheiro Luiz Carlos
Gorchinski fala que fala que gostaria que fosse explicado melhor referente a Gestão
Plena e o complexo regulador, o que falta pra que isso aconteça, para que seja
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implantado e implementado inclusive a parte do regulador, a demanda e os gastos,
enfim gostaria de uma explicação mais detalhada. O Sr. Robson Xavier da Silva
fala que talvez isso necessitasse de uma agenda exclusiva; diz que para os
municípios assumirem uma Gestão Plena isso está previsto desde 1989, 1999 a um
retrocesso dos gestores anteriores de não terem feito está discussão e terem
implementado, assumido uma Gestão Plena, Ponta Grossa está atrasado a vinte
anos. A conselheira Cláudia Cristina Saveli fala a sua preocupação com a gestão
Plena é precarização da atenção básica assumindo os hospitais, porque o
município já assume os hospitais ( hospital da criança e Amadeu Puppi) de certa
forma e como representa o CRO (conselho regional de odontologia)diz que foi um
ganho quando tiveram esse financiamento carimbado, não se podia mexer e agora
poder perder, não avançamos na saúde bucal, perdendo esse carimbinho podemos
perder esse dinheiro, porque entra lá pode migrar pra outras está é aminha
preocupação.O Sr. Guerony Alessandro Kaminski afirma que não poderá correr
desta forma, porque os recurso federais estão separados dos estaduais e dessa
migração que teve continua lá, mudou tudo para uma fonte só de custeio só que
está dividido, quando prestar contas por exemplo a questão do recurso financeiro
não do orçamento. O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que falta a consolidação
de alguns dados pediria a inclusão dos dados que falta, sua sugestão é que nos
casos específicos que não houve consolidação que venha justificativa para que não
precisamos cobrar isso porque é responsabilidade do município; outra sugestão é
que pra facilitar a didática que se coloque se a meta foi cumprida ou não; fala da
meta 116 (meta do site) que gostaria de assumir esta meta do CMS, ano passado
teve que ficar um tempo afastado e não pode cumprir esta meta. A conselheira Ana
Maria Bourguignon de Lima fala gostaria de saber referente a meta 54 como está a
questão dos exames obstétricos, a meta não foi atingida, havia uma dificuldade
desses exames, gostaria de saber como está hoje. O Sr. Robson Xavier da Silva
fala que no diz respeito a essa meta de ultrassom obstétrico, mas das outras metas
nós dependemos do consórcio, de alguns prestadores, temos garantido a todas as
gestantes o acesso ao ultrassom, fizemos um aporte com o consorcio para
aumentar o numero de exames. A conselheira Ana Caetano Pinto fala que as mães
quando vão pegar o enxoval o exame estão reclamando porque o exame da que é
menino e vem menina, isso quer dizer que algum erro médico está tendo, diz que
ele tem que fazer um exame mais bem feito ou tem que repetir os exame. O Sr.
Robson Xavier da Silva fala que quando acontecer isso peça as gestantes para
informarem a ouvidoria da SMS, é importante as pacientes relatar isso, porque
assim podemos saber o que está acontecendo, e cobrar do prestador. O presidente
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encaminha para a Comissão de Orçamento,
Programas e Projetos; solicita para que dia 27 de março a comissão se reúna e tire
o coordenador e relator. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encerra
a reunião às 19h53min.

