
  
8ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e um dias do mês de maio 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: Diego Osmar Rodrigues, Débora 3 

Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Giovanni Augusto Kalempa 4 

Panazzolo, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Simone Nuemberg Vasconcellos, 5 

José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Candido José Colesel e Luiz Carlos 6 

Gorchinski. Conselheiros Suplentes: Renata Moraes e Simone Schenfeld Monçalves. O 7 

Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 8 

cumprimentando a todos os presentes. PAUTA. 1. Leitura e Aprovação da ata: 7ª ata da 9 

reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do 10 

dia. 4.1. Deliberação da Pactuação Interfederativa de indicadores do exercício 2019 – 11 

SISPACTO. 4.2. Deliberação do Relatório de Gestão (RAG) de 2018.  4.3. Apresentação 12 

do Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais.  1. Leitura e Aprovação da ata: 7ª ata 13 

da reunião ordinária. O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a 7ª Ata da 14 

Reunião Ordinária. Aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. 15 

Relatos Gerais das Comissões. O Conselheiro Diego Osmar Rodrigues faz a leitura da 16 

memória da reunião do dia 14 de maio de 2019 da Comissão de Orçamentos, Programas e 17 

Projetos e logo após faz a leitura da memória da reunião do dia 16 de maio de 2019. O 18 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura da Reunião do Comitê de Avaliação do 19 

Contrato 0422/2.014 – UPA Santa Paula. Aos treze dias do mês de maio de dois mil e 20 

dezenove, segunda-feira, às 9 h 03 min, reuniram-se nas dependências da Fundação 21 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os membros do Comitê de Avaliação do Contrato 22 

0422/2.014, celebrado pelo Município de Ponta Grossa (PMPG) e o Instituto Nacional de 23 

Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), inerente à prestação de serviços profissionais na 24 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula. O Presidente do Comitê de Avaliação, 25 

Rafael Daniel Pereira saudou os membros presentes, nominados na sequência: Rodrigo Di 26 

Piero Mendes (Supervisor em Gestão), Cleiber Márcio Flores (Farmacêutico), Jacir da Silva 27 

Pinto (Fiscal de Contrato), Alexandre Borsato (Área de Contratos) e Luiz Carlos Gorchinski 28 

(Conselheiro Municipal de Saúde). Em seguida passamos à avaliação quantitativa e 29 

qualitativa propriamente dita das metas físicas, envolvendo procedimentos diagnósticos, 30 

procedimentos clínicos (Pós-consulta), também procedimentos cirúrgicos e das metas de 31 

desempenho abrangendo a assistência ambulatorial e a área de gestão. Impende ressaltar 32 

que o quesito quantitativo, solicitação de eletrocardiograma não atingiu o percentual do 33 

parâmetro avençado em contrato (Avaliação em anexo), todavia não comprometeu a 34 

avaliação mensal inerente à competência do mês de abril do ano em curso, efetivado pela 35 

Empresa contratada. As considerações e recomendações elaboradas na supracitada reunião 36 

serão lidas à parte desse relatório. Complementando nota-se a rigidez do Comitê de 37 

Avaliação, exarando pareceres avaliativos que expressam a verdade, na acepção da palavra, 38 

com base em análises severas e criteriosas de todos os quesitos quantitativos e qualitativos, 39 

outrossim, das demais cláusulas avençadas no Contrato 0422/2.014 entre o Município e o 40 

referido Instituto. O Presidente do Comitê de Avaliação, Rafael Daniel Pereira agradeceu a 41 

presença de todos os membros partícipes, dando por encerrada a reunião às 9h54min e eu, 42 

Luiz Carlos Gorchinski redigi o presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na 43 

íntegra com o anexo, na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta 44 

Grossa (CMS/PG). O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do anexo das 45 

Recomendações e Considerações do Comitê. A- A prestação refere-se ao mês de abril de 46 

2019. B- A avaliação foi feita com base no contrato n°422/2014. C- Os resultados 47 

quantitativos e qualitativos expressam o perídio de 1° a 30 de abril. D- O Comitê submente 48 

avaliação à Presidência da FMS e fiscais do contrato, atestando que as metas conforme o 49 

contrato não foi alcançado na sua totalidade, mas não afetam a qualidade dos serviços 50 

prestados e denota a consistência e veracidade das informações acima das metas 51 

estipuladas em contrato. E- O Comitê de Avaliação solicita que se encaminhem as Atas das 52 



  
reuniões realizadas pelos Comitês da UPA. F- O Comitê reforçar junto ao Instituto Nacional de 53 

Desenvolvimento Social Humano que sejam enviados aos fiscais de contrato os documentos 54 

solicitados em contrato os documentos solicitados em processo, para que os mesmos possam 55 

avaliar e fiscalizar o contrato reiterando que todos os fiscais para pagamento somente serão 56 

consideradas se cumprida a ordem de serviço que determinou a necessidade da autorização 57 

dessas notas pelo fiscal do contrato Jacir Silva Pinto. G- O Comitê solicita junto ao Instituto 58 

Nacional de Desenvolvimento Social e Humano que sejam adotadas providências em relação 59 

ao faturamento ambulatorial apresentadas ao Ministério da Saúde através do setor de 60 

controle e avaliação da FMS referente ao código tabela SUS n°030106009-6 atendimento 61 

médico em unidade de pronto atendimento, o qual vem sendo registrado o sistema no Código 62 

Brasileiro de Ocupação - CBO de n° 225124 médico pediatra sendo que o registro deveria ser 63 

inserido de acordo com o CBO do profissional que realizou o procedimento. H- O Comitê 64 

reforça junto ao Instituto Social de Desenvolvimento Humano que sejam alutadas as 65 

providências de que todos os profissionais contratados pelo instituto independente da função 66 

exercida registrem biometricamente suas frequências conforme a escala de ponto e 67 

adequadamente, posto que as escalas dos médicos apresentam incongruências com o 68 

registro ponto apresentado. E- Tendo em vista terem sido verificadas algumas incongruências 69 

no relatório de relógio dos médicos, o Comitê solicita junto ao Instituto Social de 70 

Desenvolvimento Humano que sejam tomadas providências em relação a essa questão, 71 

sugerindo para tanto que o sistema de relógio ponto desses profissionais seja o mesmo 72 

utilizado pelos outros profissionais que elaboram no estabelecimento de saúde. J- Referente 73 

ao item de avaliação consulta profissional de nível superior, foram considerados os 74 

atendimentos dentro do protocolo de enfermagem e as do serviço social. K- O Comitê solicita 75 

que a planilha de contratos dos fornecedores seja atualizada mensalmente, pois lá constam 76 

empresas que supostamente não estão mais prestando serviços ao Instituto Social de 77 

Desenvolvimento Humano. I- Tendo em vista que seguros de médicos cobrem os custos de 78 

defesa e de indenizações pagas a terceiros decorrentes de falhas na prestação de serviços 79 

profissionais na área de saúde, o Comitê solicita os comprovantes de pagamento desses 80 

serviços. Logo após, o Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura da Ata da 1ª Reunião 81 

do Comitê Regional do SAMU. Robson faz a abertura da reunião explicando que o Consórcio 82 

foi criado com a intenção de dar andamento no processo de regionalização do SAMU. São os 83 

28 municípios, das três Regionais de Saúde, que integram o CIMSAMU que analisam 84 

propostas e tem autonomia para integrar ou não a Rede de Urgência e Emergência do 85 

Estado, e que a função do Comitê é exatamente auxiliar na parte administrativa e burocrática 86 

dessas tratativas. Logo após fazer a chamada dos participantes, Robson pede a aprovação 87 

da Constituição do Comitê, ficando pactuada a inclusão da Defesa Civil. Como primeiro item 88 

da pauta, faz uma revisão na proposta, composição e na distribuição das viaturas, dentro das 89 

regionais, dizendo que a 3a Regional possui 14 unidades de suporte básico, 5 unidades de 90 

suporte avançado, e 1 aero móvel, e a central de regulação do SAMU no Município de Ponta 91 

Grossa. Na 4a Regional de Irati, são 4 unidades básicas. E nas 2 são 7 básicas e 1 avançada 92 

em Telêmaco. Robson informa que a 6a Regional de Saúde tem interesse de ingressar no 93 

consórcio, ficando a regulação a cargo de Curitiba, mas a contratação de pessoal ficaria pelo 94 

nosso consórcio e participariam do rateio. Isso diminuiu o custo de investimento que cada 95 

Município faz, porém a inclusão da 6ª Regional será pactuada em outra oportunidade. Robson 96 

fala do Planejamento Regional Integrado, que é um plano que traz as atribuições de cada 97 

nível, a fim de otimizar os trabalhos. Mostra referências hospitalares para as diversas 98 

especialidades, ficando pactuada entre os membros do Comitê. Sobre a periodicidade das 99 

reuniões, Robson diz que segundo o regimento interno, elas devem ser trimestrais, portanto 100 

solicita a pactuação da próxima reunião para o mês de julho, e que em 30 dias, haverá uma 101 

reunião extraordinária. Sobre a Secretaria-Executiva, Robson explica que é quem vai dar 102 

operacionalidade ao Comitê, ficando pactuado que a responsável é Maria Cristina Antero da 103 

3a Regional, da 21a Etiene de Moraes, da 4a Alice Simioni, pelo SAMU o representante é o 104 



  
Dr Rafael Brandão, e do SIATE, o Tenente Adonis da Silva. Robson passa a palavra para o 105 

coordenador do CIMSAMU, Jaime Nogueira, que faz um panorama da situação dos 106 

Consórcios, e explica que existe uma pendência por parte dos Municípios, em relação ao 107 

plano regional de Urgência e Emergência do Estado. No mapa, Jaime mostra que são 25 108 

ambulâncias básicas e 7 avançadas, totalizando 28 Municípios atendidos. Jaime garante que 109 

a região estará coberta na rede do Estado, no tocante a UE. Disse que as ambulâncias 110 

básicas desse 1o lote, já começaram a chegar, sendo contemplados 11 Municípios, entre 111 

eles, Arapoti, Jaguariaíva, Castro, Ivaí, Ipiranga, Ponta Grossa, São João do Triunfo, Imbaú, 112 

Reserva, Curiúva e Tibagi. Irati foi contemplada com uma ambulância avançada. Os 113 

Municípios que foram contemplados nessa 1ª fase cumpriram todas as exigências do 114 

Ministério da Saúde. Maria Lídia, Secretaria Municipal de Castro, questiona se pode se utilizar 115 

da base antiga, Jaime diz que sim e orienta que a construção de uma nova sede. Jaime diz 116 

que a parte pratica esta avançando. Que agora é preciso iniciar as operações, pois a maioria 117 

dos Municípios já está com as bases adequadas, e quem ainda não está organizado, ainda 118 

tem a possibilidade de ingressar no consórcio, como é o caso de Telêmaco Borba e 119 

Ortigueira, pois eles já têm base e condições de iniciar as operações. Jaime disse que  fez um 120 

planejamento, para fazer um processo seletivo para contratação de funcionário, que é o que o 121 

Tribunal de Contas recomenda. E que devido à urgência da região da implantação do serviço, 122 

farão uma licitação para fazer contratação terceirizada, por seis meses, e paralelo a isso, o 123 

processo seletivo. Maria Lídia questiona o procedimento para cessão de uso para o consórcio 124 

e a tabela salarial. Sobre isso, Jaime explica que precisa manter o planejamento em relação 125 

aos pagamentos da equipe, com um salário não tão alto, mas que garanta a funcionalidade da 126 

equipe, e que o Município de Castro, já pode organizar a documentação da cessão das 127 

ambulâncias. Em relação ao cronograma, Jaime diz que durante o mês de maio, acontece a 128 

licitação da empresa para contratação emergencial, o emplacamento das ambulâncias e a 129 

adequação das bases descentralizadas. Para junho, devem ser feitas as alterações dos 130 

contratos rateio, para contrato de programa, a contratação da empresa vencedora na licitação 131 

emergencial, a solicitação do Município sede, para operadora de telefonia da liberação do 132 

sinal 192 aos Municípios com contratos com o CIMSAMU, o cadastro CNES pelos Municípios 133 

das ambulâncias com equipe completa, e o início das operações dos Municípios com base e 134 

sede própria. Em julho, a licitação de empresa para realização de processo seletivo público. 135 

Em relação a prestação de contas, Jaime diz que será feita de modo per capita por região. 136 

Que existe a possibilidade de Curitiba absorver a regulação, mas isso é quase dois anos 137 

depois do funcionamento pleno do Consorcio aqui em Ponta Grossa. Robson explicou que 138 

não havia necessidade da Reunião ordinária, pois as tratativas posteriores serão de 139 

responsabilidade do CIMSAMU, já figura do Diretor Jaime, ficando para julho, em data a 140 

combinar a Reunião do Comitê Gestor de Urgência e Emergência dos Campos Gerais. 141 

Depois de esgotados os questionamentos, Robson finaliza a reunião. 3. Informes Gerais. A 142 

Conselheira Inês Chuy Lopes fala que esteve na Comissão de análise das inscrições das 143 

instituições e em 2017 esteve no grupo que reorganizou a resolução n°001 de 2017 e fazendo 144 

as análises das instituições na quinta-feira passada (16 de maio) perceberam que houve um 145 

equivoco quando a resolução foi reeditada em 2017, e resgataram a Ata onde deveriam ser 146 

acertados alguns detalhes, onde constava que solicitaram que o item Pesquisa de satisfação 147 

dos usuários e apresentar cópia da pesquisa ao Conselho com antecedência a solicitação do 148 

recadastramento fosse substituída por Relatório de pesquisa de satisfação dos usuários a ser 149 

entregue ao Conselho de Saúde e a pesquisa deve estar arquivada na instituição para 150 

apresentar ao Conselho de Saúde sempre que solicitado, e diz que isso precisa ser revisto 151 

nem que precise ser realizada outra resolução. O Conselheiro Giovanni Panazzolo fala que a 152 

Conselheira Inês Chuy Lopes comprou o presente para a palestrante, e foi combinado que 153 

iam dividir o custo disso e faz dos informes gerais para que cada dê sua parte, a segunda 154 

questão é a participação da Fundação Municipal de Saúde nas comissões, pois foram muito 155 

importantes para que a análises dos dados acontecessem. O Conselheiro Diego Osmar 156 



  
Rodrigues encaminha à Mesa Diretora um convite de participação de uma Reunião de Gestão 157 

do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. O Conselheiro Luiz Carlos 158 

Gorchinski fala que ao terminar a reunião do Comitê de Avaliação do Contrato da UPA – 159 

Santa Paula, havia indagado na reunião sobre as denúncias, reclamações, reivindicações  160 

dos usuários em relação ao atendimento da Instituição e que a Ouvidoria quase nem era 161 

acionada em relação aos atendimentos de serviço à saúde na UPA, tendo em mente tirar 162 

suas dúvidas, passou na Ouvidoria e protocolizou uma solicitação para que houvesse um 163 

levantamento dos registros no mês de abril sobre os atendimentos, e no mês passado 164 

houveram 520 registros na Ouvidoria, e dos 520 apenas um era envolvendo a UPA – Santa 165 

Paula, alias uma suspeita de erro de atendimento, todavia a denúncia foi desclassificada pela 166 

gestão da FMS após análise do prontuário da paciente por médicos gestores, pois o quadro 167 

clínico da paciente foi compatível com a evolução da doença, então a denúncia que foi 168 

desclassificada colabora com a eficiência da prestação de serviços de saúde pela instituição 169 

nosocomial, outra questão sobre a UBS – Abrahão F edermann, houve um protocolizado por 170 

parte do corpo funcional da unidade, protocolo 360403/2019 na data de 5 de fevereiro de 171 

2019, protocolo esse que iniciou a tramitação e foi encaminhado aos cuidados da Michele 172 

desde o dia 8 de fevereiro de 2019, e está completamente parado, sem nenhuma 173 

movimentação e o pessoal está solicitando a Comissão de Fiscalização de Denúncias do 174 

Conselho, uma visita a essa unidade básica de saúde para corroborar o denunciado nesse 175 

protocolo na FMS, terceira questão quanto ao SAMU Municipal de Urgência e Emergência, o 176 

Conselheiro fala que participou de duas reuniões e apesar de ter solicitado o envio das Atas 177 

para ciência de toda representatividade do Conselho, infelizmente até o momento não foi 178 

endereçado nada. O Presidente Leandro Soares Machado fala sobre a solicitação das 179 

Conselheiras Inês e Regina referente à questão da mudança que houve em 2017 da 180 

resolução, fala que vai verificar junto à Mesa Diretora se houve algum prejuízo às entidades 181 

sabendo que o equívoco foi por parte do Conselho e não das entidades, fala também que a 182 

Mesa Diretora ira encaminhar um ofício para quem for de responsabilidade sobre a Ata do 183 

Comitê de Urgência e Emergência Municipal. 4. Ordem do dia. 4.1. Deliberação da 184 

Pactuação Interfederativa de indicadores do exercício 2019 – SISPACTO. O Presidente 185 

Leandro Soares Machado coloca em votação o SISPACTO 2019. Aprovado por ressalvas da 186 

Comissão por 15 (quinze) votos favoráveis, unanimidade dos presentes. 4.2. Deliberação do 187 

Relatório de Gestão (RAG) de 2018. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que foi 188 

colocado uma recomendação na memória da reunião da Comissão Orçamentos, Programas e 189 

Projetos inerentes ao contrato da atual médica na questão de prestação de serviços do SAMU 190 

– SIATE que são pré-hospitalares e após a atual médica ser contemplada com a celebração 191 

de contrato com o município no valor aproximado de R$1.600.000,00 anual e passado quatro 192 

meses houve um aditivo complementar de 25%, que consoante a Lei é o percentual de 193 

aumento máximo permitido em relação aos contratos originários e solicita por parte dos fiscais 194 

do contrato da FMS-PG um parecer perante a Comissão de Orçamentos, Programas e 195 

Projetos para as devidas explicações, pois no contrato alegam apenas serviços extras, o que 196 

não é impossível, mas gostaria que houvesse essa explicação perante a Comissão de 197 

Orçamentos, Programas e Projetos para que possam exaurir um parecer para conhecimento 198 

do pleno. A Representante Alexandra fala que quando o Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 199 

questionou a situação do contrato, solicitou ao setor de contratos da saúde para que 200 

pudessem explicar a ela, e foi referente à habilitação do serviço Aero médico que foi 201 

implantando apenas quatro meses depois, houve a necessidade de fazer mais uma escala 202 

para a ambulância que fica disponível no Aero médico, por isso o contrato teve o aditivo extra. 203 

O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação o RAG 2018. Aprovado com as 204 

recomendações da Comissão por 15 (quinze) votos favoráveis, unanimidade dos presentes. 205 

4.3. Apresentação do Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais. Apresentado pela 206 

representante e Agente Social Débora Lee. O Presidente Leandro Soares Machado encerra a 207 

reunião às 19h57min. 208 


