
  
5ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos nove do mês de abril de dois mil e dezenove, às 1 

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

Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto, 3 

Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Felipe Simão Pontes, Paulo Saincler Heusi, 4 

Simone Nuemberg Vasconcellos Costa, Jose Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de 5 

Oliveira, Candido Jose Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Ana Maria Bourguignon, Jefferson 6 

Leandro Gomes Palhão, Débora Lee. Conselheiros Suplentes: Maria Alina Lurdes Oliveira, 7 

Mônica G de Andrade Balsano. O 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski assume os trabalhos e 8 

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

Aprovação da ata: 4ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 10 

Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da Associação Abrace o HU. 4.2. 11 

Indicação de Titular e Suplente no Comitê Gestor de Urgência e Emergência. 4.3. 12 

Avaliação e elaboração da Ata e do Relatório Final da 11ª Conferência Municipal de 13 

Saúde. O 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski fala que devida ausência do Presidente e Vice 14 

Presidente coloca em votação para que os Conselheiros Jefferson Gomes Palhão e José 15 

Timoteo Vasconcellos Sobrinho auxiliem na reunião. Aprovado por 12 (doze) votos favoráveis 16 

e 1 (uma) abstenção. 1. Leitura e Aprovação da ata: 4ª ata da reunião ordinária. Aprovada 17 

por unanimidade dos presentes (treze votos favoráveis). 2. Relatos Gerais das Comissões. 18 

O Conselheiro Charles Renan Pinto Aurélio faz a leitura da memória da reunião do dia 02 de 19 

abril de 2019 da Comissão Orçamentos, Programas e Projetos, Dada inicio a reunião os 20 

conselheiros Geovanni Panazzolo e Luiz Carlos Gorchinski, iniciaram indagações consoantes 21 

a contratos de terceiros referente ao Relatório Anual de Gestão (RAG) 2018, dúvidas estas 22 

que obtiveram respostas auxiliadoras a esta comissão, porém ficou de comum acordo entre 23 

esta comissão e os Técnicos da fundação que tais questionamentos e respostas tratadas 24 

nesta reunião seriam respondidas uma a uma por meios escritos. Questionados sobre a 25 

política de atenção farmacêutica na estratégia de saúde e família, este conselho obteve a 26 

seguinte resposta: Que não há por parte da união financiamento especifico para atenção de 27 

cobertura de profissionais farmacêuticos, tendo como meta do município 20% de cobertura de 28 

farmacêuticos à população, nas metas, encontra-se com 29% de cobertura da atenção 29 

farmacêutica. Fica acordado entre os presentes, uma nova reunião para o dia 16/04/2019, às 30 

17h 30min na sede deste Conselho. A reunião encerrou-se às 18h 53min. 3. Informes 31 

Gerais.  A Conselheira Regina Rosa fala que no ano passado foi encaminhado um e-mail 32 

para as entidades lembrando sobre o recadastramento. O Conselheiro Jefferson fala que o 33 

Conselho não deveria se pesar se alguma Entidade perder o prazo, pois não é 34 

responsabilidade do Conselho. A Conselheira Maria Alina fala que já ocorreram casos no 35 

Conselho de entidades que perderam o prazo e tiveram que adicionar seu nome após o prazo 36 

de recadastramento, sendo assim o Conselho deve fazer o que é certo e agir dentro da lei.  O 37 

Conselheiro Paulo fala que é favorável para que publiquem no Diário Oficial para que provem 38 

de que houve o aviso caso venham reclamar depois. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da 39 

Associação Abrace o HU.  A Conselheira Inês Chuy fala que o Hospital Regional propôs 40 

uma Associação para acompanhar o Hospital Universitário nas ações, o hospital foi 41 

inaugurado em 31 de março 2010, referencia como hospital de ensino, tornou-se Hospital 42 

Universitário em 2013, sua abrangência é a 3ª Regional de Saúde e seus municípios, mas 43 

também recebem da 4ª e 21ª Regional de Saúde (Irati e Telêmaco Borba), são 161 leitos 44 

hospitalares com grandes números em suas estatísticas, o objetivo da Associação Abrace o 45 

HU é fomentar e promover a organização e execução dos Projetos, Programas e Planos de 46 

Ação com doações de recursos físico, humano e financeiro, em prol dos usuários, estudantes 47 

e servidores do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e seu o grande projeto 48 

social atualmente é uma Casa de Passagem, para as pessoas que ficam esperando no 49 

saguão do hospital, essa Casa de Passagem seria um espaço com poltronas, televisão, 50 

banheiro, um local confortável onde uma pessoa poderia passar o dia sem estar no 51 

sofrimento, a Presidente é a Ana Maria e também há o auxílio da diretoria. 4.2. Indicação de 52 



  
Titular e Suplente no Comitê Gestor de Urgência e Emergência. Foi indicado como titular 53 

o Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski como representante do Conselho no Comitê Gestor de 54 

Urgência e Emergência. 4.3. Avaliação e elaboração da Ata e do Relatório Final da 11ª 55 

Conferência Municipal de Saúde. O Conselheiro Felipe fala que foi conversado com a 56 

Secretaria Executiva e a Mesa Diretora para se reunirem e elaborarem a Ata primeiro, pois só 57 

resta preparar o material final. O Conselheiro Jefferson questiona como que 24 pessoas 58 

aprovam o ato de envolver a população que tira mais de 200 pessoas e fala que não se deve 59 

colocar emendas em Ata e não vê necessidade de aprovação de pleno. O Conselheiro Felipe 60 

fala que já tem quase tudo pronto, basta juntar o material, pois o serviço é quase o mesmo 61 

tanto para a Ata quanto para o Relatório Final. O Conselheiro Diego fala que não é bom trazer 62 

para deliberação no Conselho, mas concorda que esse documento deve sair conforme a 63 

Resolução, assinada pela Mesa Coordenadora da Conferência. O Conselheiro Jefferson fala 64 

que um erro muito grande foi ter colocado o processo de votação das entidades e dos 65 

delegados que irão para a 12ª Conferência Estadual antes da apreciação das propostas, pois 66 

o ato da eleição é um dos últimos atos justamente para não ter esvaziamento de pleno. O 67 

Conselheiro José Timoteo fala que o Conselho deve pensar que quando é feito uma Pré-68 

Conferência, no segmento de usuário, não tem nenhum usuário para defender e a Secretaria 69 

coloca pessoas chaves para defender de acordo com o que ela quer, fala também que deve 70 

ter alguém da comunidade para aprovar, discutir ou debater sobre as questões, 71 

principalmente o usuário. A Conselheira Maria Alina fala que é a 3ª Conferência Municipal em 72 

que participa e infelizmente houve alguns impasses, a questão de trabalhadores foi agendada 73 

uma data para sair as vagas de Delegados para a 12ª Conferência Estadual e foi orientado 74 

para que se reunissem com todos os trabalhadores da 3ªRS para tirar as vagas para ir para a 75 

Estadual, coisa que nunca tinha visto em outras conferências, fala também sobre a questão 76 

levantada pelo Conselheiro Timoteo sobre a representatividade dos usuários na Conferência, 77 

que em ultimo momento não se tinha a presença de nenhum para defender as propostas 78 

levantadas, e fala que deve ser resolvido esses assuntos pontuais para a próxima 79 

conferência. O Conselheiro Diego fala que acha importante fazer um feedback de como foi a 80 

organização da Conferência até para levantar pontos para melhoria, porem discorda com o 81 

Conselheiro Jefferson ao usar a palavra erro pois a decisão foi tomada de forma colegiada 82 

entre a Comissão de Organização referente a programação e decisões colegiadas devem ser 83 

respeitadas e não são erradas, e fala que foi seguido um documento orientador oficial que foi 84 

encaminhado pelo Conselho Estadual, da SESA, porém concorda que cada Conferência tem 85 

que ter suas particularidades. A Conselheira Inês fala que enquanto Comissão Organizadora 86 

erraram em alguns aspectos, talvez fizesse de alguma outra forma, porem fizeram o melhor 87 

que podiam, foi uma conferência muito bem organizada e todos que estavam presentes 88 

contribuíram para que as coisas acontecessem. O Conselheiro Felipe fala que é importante 89 

perceber que houve atropelos na organização, pois foi feito uma transição de diretoria no 90 

meio do processo de organização, o que ocasionou uma Comissão de Organização de 4 91 

(quatro) pessoas no mês de março em que as mesmas conduziram o processo e nas ultimas 92 

duas semanas os Conselheiros de fato se engajaram pois era um momento em que a 93 

Conferência estava ganhando forma e precisava acontecer, concorda também que a eleição 94 

deveria ser feita no final, mas que essa decisão não veio da SESA e foi decidida no pleno, 95 

ainda que foram mais de 2 (duas) horas para discutir 268 (duzentos e sessenta e oito) 96 

propostas divididas em 7 salas, o que atrasou em 1 (uma) hora a leitura do regimento, porem 97 

não houve uma quebra das propostas que vieram dos grupos, apenas 3 propostas foram 98 

anuladas e foi conseguido entregar no horário sem deixar debates de lado. A Conselheira Ana 99 

Maria fala que foram 18 (dezoito) participantes, com usuários, mulheres, etc. – e fala que em 100 

sua sala a discussão foi muito cooperativa e bem diferente da conferência passada, onde se 101 

sentia uma animosidade entre gestão e usuários, mas apesar de tudo todos os segmentos 102 

participaram ao seu máximo, dando seu melhor. O Conselheiro Jefferson fala ao Conselheiro 103 

Diego que quando usou a palavra erro, não foi no sentido pejorativo, mas sim na tentativa de 104 



  
fazer a critica já pensando na solução para a próxima e que é normal uma instituição achar 105 

que todo ato de grande porte que ela faz saiu perfeito, mas o certo é focar onde foi localizado 106 

deficiências para que na próxima seja melhor, com relação a eleição dos usuários, esse ano 107 

não teve votação, houve consenso, então das 12 entidades de usuário, apenas 6 da atual 108 

gestão permanecem, fazendo assim 50% de renovação no requisito entidades, fala também 109 

que os segmentos devem ter autonomia dentro de si, não tem porque gestor querer fazer 110 

eleição de representação de segmento de trabalhador e nem de mais ninguém, ele faz o dele. 111 

O Conselheiro José Timoteo fala que já foi definido pela Estadual que tem 10 vagas para 112 

usuário, também tem os trabalhadores, gestores e prestadores. O Conselheiro Jefferson fala 113 

que é um problema que o segmento dos trabalhadores vai ter para discutir pela frente e talvez 114 

isso se torne um incômodo, e acha que vai caber à próxima gestão do Conselho conversar 115 

junto a Regional de Saúde para garantir a autonomia dentro dos segmentos dentro das 116 

Conferências. O Conselheiro Felipe fala que o Conselheiro Estadual não é a gestão, e sim o 117 

representante do segmento dos trabalhadores, então se o segmento dos trabalhadores está 118 

se sentindo prejudicado é de ligar para um Conselheiro representante do Conselho Estadual 119 

do Trabalhador para saber qual foi a deliberação do Conselho Estadual em relação à escolha 120 

de seus representantes, a mesma situação se encaixa para o segmento do prestador. O 121 

Conselheiro Jefferson fala que citou o Art.25 dentro do capítulo 7, que diz que a escolha dos 122 

delegados dos trabalhadores de saúde será realizada nas pré-conferencias estaduais de 123 

acordo com a orientação do Conselho Estadual de Saúde, o que acha uma pena, pois tira 124 

completamente a autonomia do próprio segmento de organizar. O Conselheiro Diego faz a 125 

leitura do Regulamento da Conferência Estadual de Saúde que diz que os 304 (trezentos e 126 

quatro) delegados e delegadas representantes do segmento dos trabalhadores de saúde 127 

serão distribuídos por regional de saúde e a distribuição das vagas de delegados e delegadas 128 

do segmento de trabalhadores serão definido em plenárias especificas de trabalhadores de 129 

saúde realizadas em cada regional de saúde, o mesmo se encaixa para prestador. A reunião 130 

encerrou-se às 20h10min. 131 


