
  
6ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e três dias do mês de abril 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: André Luiz Albuquerque Lisboa, 3 

Inês Chuy Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, 4 

Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos 5 

Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do 6 

Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Mônica G. de Andrade 7 

Balsano. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura 8 

da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. Leitura e Aprovação da ata: 9 

5ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais.  4. 10 

Ordem do dia. 4.1. Apresentação da CESCAGE (Enfermagem, Fisioterapia e 11 

Odontologia). 4.2. Fiscalização em Serviços de Saúde. 1. Leitura e Aprovação da ata: 5ª 12 

ata da reunião ordinária. O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a 5ª 13 

Ata da Reunião Ordinária. Aprovada com 11 (onze) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. 2. 14 

Relatos Gerais das Comissões. O Conselheiro Giovanni Panazzolo faz a leitura da Memória 15 

da reunião do dia 16 de abril de 2019 da Comissão Orçamentos, Programas e Projetos. O 16 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do Relatório da 24ª Avaliação da 5ª Reunião 17 

de Avaliação Intersetorial Qualitativa e Quantitativa da HYGEA Gestão & Saúde do Hospital 18 

Municipal Amadeu Puppi, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, os 19 

membros da Comissão Intersetorial de Avaliação Quantitativa e Qualitativa, referente ao 20 

Contrato 394/2.016, com a prestadora de serviços profissionais HYGEA Gestão & Saúde 21 

LTDA, no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, reuniram-se pela 5ª vez no corrente ano, 22 

para efetivar a 24ª Avaliação do supracitado contrato, inerente ao período compreendido entre 23 

1° e 31 de março do ano em curso. Marcaram presença na sala de administração do referido 24 

nosocômio todos os membros da supracitada Comissão:  Jean Pierre Leôni (Hospital 25 

Municipal Dr. Amadeu Puppi); Dr. André Bernardi (Hygea Gestão & Saúde Ltda); Luiz Carlos 26 

Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa) e Everson Milleo (Fundação 27 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa). O Administrador Hospitalar, Jean Pierre Leôni saudou 28 

os presentes e deu início aos trabalhos avaliativos, às 10 h 42 min, disponibilizando aos 29 

representantes nominados uma cópia da Avaliação Quantitativa e Qualitativa, documento em 30 

anexo, da supracitada prestadora de serviços profissionais, na Instituição Nosocomial. Quanto 31 

à Avaliação Quantitativa Mensal inerente às metas físicas, constatamos que os percentuais 32 

atingidos estão dentro dos parâmetros avençados em contrato, todavia na Avaliação 33 

Qualitativa verificamos uma sensível redução dos percentuais em relação à 23ª Avaliação, 34 

apesar de não comprometer o percentual mínimo de 90% (Noventa por cento) para 35 

recebimento do pagamento integral por parte da Empresa contratada. Questionado, o Dr. 36 

André Bernardi explicitou que apesar da contínua reciclagem dos profissionais médicos nos 37 

atendimentos nosocomiais, tem havido a negligência de alguns em relação às normas do NR-38 

32, também ao Regimento Interno da Instituição, devido ao alto rodízio dos mesmos nos 39 

cotidianos do supracitado Hospital. Disse-nos que questionará os médicos infectologistas para 40 

monitorarem os clínicos lotados no PS e PA da Instituição, para que cumpram as supracitadas 41 

normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. O Administrador Hospitalar, 42 

Jean Pierre Leôni disse-nos peremptoriamente que exarará relatórios rigorosos, caso haja o 43 

ultraje tanto às normas regulamentadoras, quanto ao Regimento interno, pelo 44 

descumprimento de ordens de serviço, protocolos internos,etc., havendo possibilidades de 45 

queda dos percentuais avaliativos abaixo de 90% (Noventa por cento), destarte ocasionando 46 

prejuízos financeiros à Empresa contratada. Consensualmente agendou- se a próxima 47 

reunião para a data de vinte e nove de maio de dois mil e dezenove (Quarta-feira), às 10 h 30 48 

min, nas dependências da Instituição de Saúde. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador 49 

Jean Pierre Leôni agradeceu a nossa presença, dando por finda a reunião, às 11 h 19 min e 50 

eu, Luiz Carlos Gorchinski, exarei o presente relatório, expressando a verdade, o qual será 51 

lido na íntegra na próxima reunião ordinária, do Conselho Municipal de Saúde de Ponta 52 



  
Grossa. Logo após o Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura 2ª Reunião de Gestão 53 

Integrada da UPA – Santa Paula, em data de dezoito de abril de dois mil e dezenove (Quinta-54 

feira) marquei presença na 2ª Reunião de Gestão Integrada na Unidade de Pronto 55 

Atendimento (UPA) da Santa Paula, representando o Conselho Municipal de Saúde de Ponta 56 

Grossa. O Diretor Executivo, Juliano Pizetta Steurer, do prestador de serviços contratado, 57 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), deu as boas vindas aos 58 

presentes e deu início à pauta da reunião, às 14 h 25 min. Cumpre destacar na supracitada, a 59 

grata presença do novo Secretário Adjunto, da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 60 

Grossa, Dr. Rodrigo Monja Bosco, o qual participou ativamente, interagindo com os vários 61 

apresentadores do Relatório de Gestão, referente ao mês de março do ano em curso. Uma 62 

reunião por excelência, com muita transparência, com explicitações loquazes às indagações 63 

dos presentes, por parte dos apresentadores responsáveis pelos diversos setores da unidade. 64 

Quanto ao Contrato 0422/2.014 celebrado entre o INDSH e a PMPG expirará em data de 31 65 

de agosto de 2.019, todavia já está em fase de citação para a nova licitação das Empresas 66 

postulantes à prestação de serviços profissionais na referida Instituição de Saúde, pelos 67 

próximos cinco anos. O Relatório de Gestão apresentado em tela na sala de reuniões da 68 

Administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Santa Paula foi encaminhado 69 

anteriormente, ao Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, para a ciência de toda a 70 

representatividade do supracitado. Ressaltando e enfatizando uma prolixa reunião, todavia 71 

profícua e dadivosa pelos objetivos alcançados. Após quase três horas, às 17 h 24 min o 72 

Diretor Executivo, Juliano Pizetta Steurer a deu por encerrada, renovando o convite para a 73 

próxima, a qual realizar-se-á em data de 17 de maio de 2.019 (Sexta-feira) e eu Luiz Carlos 74 

Gorchinski redigi o presente relatório na expressão da verdade, o qual, será lido integralmente 75 

na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 3. Informes 76 

Gerais. O Conselheiro Giovanni Panazzolo fala da necessidade de uma apresentação do 77 

Conselho e após seguir com isso pedindo pra que seja publicado não só da Rede Urgência e 78 

Emergência, mas também do Atendimento Eletivo, de modo que as pessoas tenham o 79 

conhecimento de onde procurar seus atendimentos, no Conselho já foi discutido algumas 80 

realidades sobre atendimento interrompido de alguns lugares devido ao desconhecimento dos 81 

Conselheiros sobre os fluxos de acesso as atenções primárias, secundárias e terciárias, 82 

sendo a terciária a rede de urgência e emergência mais conhecida pela população com 83 

demandas de reclamação menores, e faz um apelo para que façam um documento para a 84 

Fundação Municipal de Saúde solicitando como primeiro passo uma apresentação e o 85 

segundo passo seria uma publicação como incentivo de marketing para que a população e 86 

usuários do sistema entendam como buscar os atendimentos e não deixar isso apenas com a 87 

mídia comunicativa, e acredita que isso deve ser fortemente debatido no Conselho e 88 

amplamente divulgado para a comunidade de como ser atendido na nossa cidade. O 89 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que esteve na unidade básica de saúde Abrahão 90 

Federmann e mantém a ausência de medicamentos de uso contínuo na farmácia por duas 91 

vezes consecutivas, e usa um gancho da fala do Conselheiro Giovanni, dizendo que não é 92 

esclarecido e há falta divulgação à população sobre o remédio que é garantido, outra questão 93 

é a precarização do SUS em questão as Agentes Comunitárias de Saúde, que na unidade de 94 

saúde Abrahão Federmann são 12 (doze) agentes para 2 (duas) zonas de atendimento, 95 

todavia apenas 8 (oito) estão atendendo, o que é uma ausência notória para atender uma 96 

média de 10.000 (dez mil) usuários, e solicitam a presença da comissão dos Conselhos 97 

Locais de Saúde. O Conselheiro Cesar Campagnoli fala que começou a analisar algumas 98 

coisas que o Conselho deverá ser mais ativo e relata que na 10ª Conferência apresentou uma 99 

proposta com título (Viabilizar na UPA atendimento odontológico de urgência e horário 100 

diferenciado até 22 horas) que ficou 4 anos adormecida e sem preocupação de ninguém, 101 

porém na atual Conferência a transformou em (Implantar na UPA atendimento odontológico 102 

de urgência com horário diferenciado até 22 horas e atingindo os finais de semana) baseado 103 

em duas instituições de ensino de odontologia com uma terceira chegando no município de 104 



  
Ponta Grossa e muitos consultórios, até particulares, estão produzindo procedimentos de 105 

tratamentos de urgência, e o que preocupou o Conselheiro foi ele tentar transformar uma 106 

propostas para resolver um problema da UPA, pois o mesmo diz que já havia perguntado o 107 

por que de não ter odontologia na UPA, e falam que é porque o Ministério não permite, 108 

mesmo o Conselheiro sabendo que é mentira, pois viajou o Brasil e sabe que há odontologia 109 

nas demais UPA’s do Brasil, basta vontade política de gestão. O Conselheiro André 110 

Albuquerque fala que com relação a Conferência e em nome da Regional de Saúde, gostaria 111 

de parabenizar o Conselho e o Município de Ponta Grossa pois a conferência foi um sucesso 112 

e bem organizada, além dos inúmeros momentos positivos e muitas coisas interessantes nas 113 

discussões, e com relação as plenárias, pede desculpas pela maneira de como foi conduzida 114 

e como foi realizada, não foi a maneira adequada e não foi realizada como planejado. A 115 

Conselheira Regina Rosa fala que com o marco regulatório é preciso fiscalizar os programas, 116 

processos, parcerias que se tem com a iniciativa privada, caso contrário o Conselho de Saúde 117 

irá responder por omissão, então é preciso mais que nunca entrar em contato com os fiscais 118 

dos projetos para que o Conselho fiscalize e faça o controle social junto dos fiscais. O 119 

Presidente Leandro Soares Machado fala que gostaria de reforçar a participação e empenho 120 

na Conferência de Saúde, que foi extraordinária, e foi algo muito significativo e marcou muito 121 

enquanto movimento social, posteriormente irão ver o mecanismo de envio para os que 122 

ficaram como delegados, de qualquer segmento para poder defender as propostas do 123 

município nas duas conferências, estadual e nacional, para que não se esvaziem essas 124 

propostas, e gostaria de frisar dois ofícios recebidos e já respondidos, seriam referentes a 125 

APACD e a APAE com um parecer favorável onde o ministério público do trabalho teria um 126 

verba a disposição dessas entidades, para a próxima reunião será pautada a questão dos 127 

conselhos locais, priorizar primeiramente a conferência e após pensar nas comissões dos 128 

conselhos locais, a mesa diretora esta a algum tempo tentando fazer um conselho mais 129 

participativo e entendem também que um dos mecanismos para se aproximarem dos 130 

trabalhadores e principalmente dos servidores é com plano de cargos, carreira e salário. 4. 131 

Ordem do dia. 4.1. Apresentação da CESCAGE (Enfermagem, Fisioterapia e 132 

Odontologia). Apresentada pelo Professor Ludovico 4.2. Fiscalização em Serviços de 133 

Saúde. O Presidente Leandro Soares Machado fala que entendem a importância de verificar 134 

a documentação e fala que quer implantar no Conselho um cronograma de visitas para as 135 

entidades, elencando as necessidades devida a demanda das entidades de ao menos 2 ao 136 

mês, ou seja, a cada 15 dias 3 Conselheiro se pré dispõem voluntariamente em ir visitar ao 137 

menos 2 entidades, vão também viabilizar junto a PMPG um ofício por conta dos veículos 138 

para levarem os Conselheiros. O Conselheiro Giovanni Panazzolo fala que cada um dos 139 

serviços de saúde tem uma razão de existir, e o Conselho deve estar preparado para ver se 140 

eles ofertam para a população aquilo que é a sua razão de existir, assim o Conselho irá 141 

orientar a entidade sobre a sua razão para que também não cheguem afastando essa 142 

unidade do Conselho. O Conselheiro André fala que o Conselho é fiscal da gestão e da 143 

política, não do serviço, e fala que o Conselho deve cobrar das instâncias fiscalizadoras e 144 

auditoras os relatórios das fiscalizações realizadas naquele local e em cima desse relatório 145 

fazer um contraste com aquilo que está no contrato para ver se o que consta no contrato 146 

consta na visita e volta a dizer que o Conselho é fiscal da politica e da gestão, não do serviço 147 

propriamente dito. O Conselheiro Giovanni Panazzolo fala que o Conselho como um conselho 148 

democrático social de trabalhadores, gestores e usuários, não tem a mesma função 149 

burocrática de fiscalização da regional que compete aos servidores públicos que são 150 

controladores, não se trata da mesma função, e todas as minutas discutidas e interpretadas 151 

são de acordo com a expectativa que a instituição gera na sociedade e a expectativa que o 152 

cidadão tem sobre a instituição, não serão discutidas expectativas com os gestores daquelas 153 

unidades e sim internamente dentro da comissão de fiscalização e denúncias. O Presidente 154 

Leandro Soares Machado encerra a reunião às 19h e 40min. 155 


