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5ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezessete dias do mês de abril de dois
mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua:
Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar
Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Claudia
Cristina Saveli Juceleia Monteiro Vieira, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler
Heusi, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José
Colesel, Adriane do Rocio Lopes e Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros
Suplentes: André Luiz Albuquerque Lisboa, Beatriz Martins Ciriaco de Francisco,
Maria Alina Lurdes Oliveira, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos Gorchinski, Wagner
Lusiano. 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 4ª Ata da Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das
Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Apreciação do projeto
básico para contratação de serviços de terceirizados de higienização e
radiologia. 4.2. Instituição da Comissão de Fiscalização de Denuncias. 4.3.
Deliberação do Pleno sobre a leitura dos ofícios recebidos. 1. Leitura e
Aprovação da 4ª ata da reunião ordinária. Aprovada a 4ª Ata, por 9 (nove) votos
favoráveis e 6 (seis) abstenções; com a ressalva do conselheiro Luiz Carlos
Gorchinski na linha 39 de que o ofício referido foi protocolado no CMS em 27 de
fevereiro de 2018. 2. Relatos Gerais das Comissões. O relator da Comissão de
Orçamento, Programas e Projetos Luiz Carlos Gorchinski, lê o relato da reunião do
dia 10/04/2018 onde a mesma pautou a análise do Relatório Anual de Gestão
(RAG) do ano de 2017, todavia pediu vistas, para uma possível aprovação na
próxima reunião da Comissão, a qual já ficou agendada para a data de 24 de abril
de 2018 (terça-feira). Relata que os membros da Comissão deliberaram que a
análise da documentação das entidades prestadoras de serviços, devido à entrega
da referida ser possível até a data de 15 de abril de 2.018 (domingo) e/ou no
primeiro dia útil, primou por priorizar a análise do RAG. Em ato contínuo
analisaram a ata da terceira reunião ordinária do pleno, realizada em data de 20
de abril de 2.018 (terça-feira), na qual houve a explicitação do Relatório Anual de
Gestão, pelo secretário adjunto de gestão em saúde da Secretaria Municipal da
Saúde de Ponta Grossa, Sr. Robson Xavier da Silva. Fala que a próxima reunião
da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos será dia 24/04/2018. O
presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que a comissão pode
prorrogar a análise do relatório por mais tempo, mas não cabe pedido de vista. O
2° secretário Diego Osmar Rodrigues fala que tem que se atentar quanto ao prazo
regimental onde à comissão tem 45 dias para análise, depois disso vem para a
matéria deve ser enviado ao pleno para deliberação. Ressalta também que em
conformidade com o regimento interno as comissões não fazem deliberações e
sim indicação de aprovação ou não ao pleno da mátria analisada 3. Informes
Gerais: O presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que em
conformidade com o Regimento Interno cada conselheiro tem 3 (três) minutos
para os informes, iniciando assim as inscrições para uso do tempo regimental. O

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

conselheiro Paulo Saincler Heusi fala que depois de seis meses foi marcada para
sua filha a consulta para oftalmologista, diz que ontem foi avisado que o médico
que iria atender ela não quer mais trabalhar na parte da tarde resolveu vir cedo,
mas na parte da manhã tem duas médicas ai não tem equipamento, pediu
simplesmente três meses de licença; Explana que terá que entrar com um novo
pedido para oftalmologista. Fala ainda que usa dois tipos de medicamentos do
Programa Remédios Garantidos, diz que só conseguiu um dos medicamentos e o
outro estava em falta, e faz 45 (quarenta e cinco) dias que está esperando. O
conselheiro Luiz Carlos Gorchinski relata que participou da capacitação de
conselheiros propiciado pela Controladoria Geral da União. Informa ainda que
esteve do 1° Encontro Nascer nos Campos Gerais. A conselheira Ana Maria
Bourguignon de Lima registra os agradecimentos aos conselheiros que
participaram do 1° Encontro Nascer nos Campos Gerais, a Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, o NEP – Núcleo de Educação Permanente através com os
residentes que foram fundamentais para o sucesso do evento Reforça a
importância de todos que participaram do evento. Por fim, o 1° secretário André
Luiz Albuquerque Lisboa fala que o Estado tem dois contratos que são avaliados
periodicamente, um é Plano Operativo Assistencial que agora se chama
Documento Descritivo, devido portaria nova que modifica o nome, mas que todo
mundo conhece por POA e o HOSPSUS que é um programa do estado do Paraná
para financiamento e qualificação dos hospitais e nesses dois não está ocorrendo
à participação do CMS, gostaria que fosse verificado quem está responsável, pois
se os representantes não conseguem ir que sejam nominados na próxima reunião
outros representantes. Fala que na semana que vem vai pra Curitiba juntamente
com outra pessoa da Regional e uma conselheira de Castro para fazer a
capacitação para conselheiro municipal de saúde. 4. Ordem do Dia. 4.1.
Apreciação do projeto básico para contratação de serviços de terceirizados
de higienização e radiologia. O Sr. Diego Osmar Rodrigues pede a supressão
desse item da ordem do dia, justificando que a secretaria está com algumas
dificuldades burocráticas onde infelizmente não houve tempo hábil para a
finalização do processo para apresentar ao conselho. 4.2. Instituição da
Comissão de Fiscalização de Denuncias. O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana
que em reunião da mesa diretora pautaram a questão de denuncias recebidas no
CMS, e desta forma a Mesa Diretora resolveu criar um mecanismo conforme prevê
o regimento para o recebimento das denuncias, através da instituição de uma
comissão permanente dentro do conselho. Assim a mesma se constitui após
aprovação por unanimidade do pleno pelos seguintes conselheiros: Paulo Saincler
Heusi, Ana Caetano Pinto, Ana Maria Bourguignon de Lima. 4.3. Deliberação do
Pleno sobre a leitura dos ofícios recebidos. O 1° secretário André Luiz
Albuquerque Lisboa propõe o encaminhamento por e-mail e que seja realizada a
leitura ao pleno nas reuniões ordinárias somente dos ofícios que sejam solicitados,
porque os conselheiros recebem por e-mail através do relatório de atividades que
consta os ofícios recebidos e enviados. O 2° secretário Diego Osmar Rodrigues
reforça que os conselheiros têm livre acesso às pastas dos ofícios recebidos e
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enviados que ficam a disposição de todos sobre a mesa nas reuniões ordinárias.
Seguindo com os encaminhamentos o presidente José Timóteo Vasconcellos
Sobrinho coloca em votação a proposta de que serão lidos nas reuniões ordinárias
apenas os ofícios recebidos quando solicitado pelos conselheiros. Aprovado por
unanimidade. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião
as 19h23 min.

