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Ata n° 004/2/2006. Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, em 24 de 1 

abril de 2006 às 9:15. Local: sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. Presentes 2 

Conselheiros: Edson Alves, Lenir Monastirsky, Stella Mari Galvan Cuchi, Moacir Ap° dos 3 

Santos, Gianna Carla Pinheiro Machado, Maria José Silva, Maria Raquel Istscuk, Tereza 4 

Lopes Miranda, Cesar José Campagnoli, André Luís de Luca, Paulo Saincler Heusi, Alceu 5 

José Batistel, Luciamari Moro Conforto dos Santos, Silvonete Apª Soares, Casturina Lopes 6 

Miranda, Paulo Cesar Facin, Valmir de Santi, Cleiber Marcio Flores, Neumari P. da Cunha. 7 

Verificada a presença de quórum, foi dado início a Reunião. Pauta: Hospital 8 

Regional.Conselheiro Edson Alves dá as boas vindas apresenta o assunto e informa a 9 

presença do governador no final do mês de abril em Ponta Grossa. Fala a respeito das 10 

proporções do Hospital Regional e a população a ser beneficiada que aqual será em 11 

torno de 850.000 habitantes, um dos grandes motivos pela construção do Hospital 12 

Regional é devido à transferência de pacientes, falta de leitos nos Hospitais e Pronto 13 

Socorro priorizando também a oncologia, ortopedia e cardiologia. Comunica que 14 

serão 15.000m
2
 de construção e que o governo irá dispor de R$17.340.785,70, relata 15 

que tem um relatório de pesquisas com 6 volumes realizado pela Fundação Zerbini, 16 

onde consta corretamente o cronograma físico e financeiro do hospital e que o mesmo 17 

está a disposição dos Conselheiros para qualquer análise a ser feita, a seguir abre 18 

espaço para a plenária, o Conselheiro Valmir de Santi pergunta se a obra e a parte 19 

gerencial serão administrados realmente  pelo Estado então o Conselheiro Edson 20 

afirma que  sim, pois o município não tem nem condições para administrar tudo e 21 

dispor dessas verbas. A Conselheira Lenir Monastirsky, pergunta a respeito das 22 

prioridades, se o Hospital Regional iria priorizar mais a área de cardiologia, o Conselheiro 23 

Edson responde que serão dadas uma grande atenção à oncologia e ortopedia, ela 24 

argumenta que a oncologia já está sendo implantado no Hospital Santa Casa, então segundo 25 

o Conselheiro Edson foi realizada uma pesquisa de mais ou menos de três meses feita pela 26 

Fundação Zerbini e somente depois chegaram nessa conclusão. O Conselheiro Paulo Facin 27 

pede para ver o plano de aplicação, qual foi cedido pelo Conselheiro Edson, o Conselheiro 28 

Paulo Facin diz que não gosta de aprovar em cima da hora as questões enviadas ao 29 

Conselho e argumenta que não tem uma visão geral da questão e não se sente a vontade 30 

para aprovar ou não. O Conselheiro Edson diz que é somente uma forma para a liberação 31 

da verba, o mais importante será na hora dos casos clínicos  e  tudo mais, pois o 32 

Conselheiro Edson também é contra as atitudes tomadas para uma aprovação imediata mas 33 

devemos ir de acordo com a agenda do Governador para que faça esse repasse. A 34 

Conselheira Casturina Lopes Miranda indaga a respeito das consultas e com isso o 35 

Conselheiro Edson trouxe a documentação e relatórios para serem analisados são eles: 36 

Plano de implantação, Organização de projetos, Relatórios, Relatórios de Visitas, Modelo 37 

Assistêncial, Plano Diretor, Indicadores de Saúde, Dados Populacionais, Legislação, o 38 

Conselheiro Edson segue dizendo que devemos aprovar o plano, pois é fundamental ainda 39 

que a Prefeitura não irá dispor de verbas. O Conselheiro Cesar José Campagnoli pergunta 40 

quem definiu a estrutura física e o perfil do Hospital Regional, foi a Prefeitura ou o Estado. 41 

A Conselheira Lenir relata que o Gestor Municipal fez várias reuniões e o definiu. O 42 

Conselheiro Campagnoli pergunta sobre os ambulatórios cirúrgicos e onde teremos 43 

garantido esta questão. O Conselheiro Edson argumenta que devemos discutir mais afundo, 44 
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pois é apenas um trabalho e cabe a nós conselheiros definir e traçar diretrizes, pois não está 45 

nada definido. Devemos pensar que teremos um hospital importante em nosso Município, 46 

pois até o prefeito ficou surpreso pela oferta, pois o atendimento ambulatorial está previsto 47 

para 9372 atendimentos, a conselheira Neumari P. da Cunha, levanta a questão sobre o 48 

prazo para definição e se para a plenária teria uma proposta de encaminhamento o 49 

Conselheiro Edson responde que na verdade que tem que ser encaminhado com urgência 50 

pelo fato do governador estar vindo para Ponta Grossa, no próximo fim de semana com 51 

tudo assinado. O Conselheiro Valmir argumenta que tem que ser analisado a proposta do 52 

hospital, pois temos dificuldades com pequenas cirurgias eletivas, temos que saber a 53 

estrutura das cirurgias e após discutir este assunto aprovar um cronograma para sabermos o 54 

que o Hospital Regional oferecerá. O Conselheiro Edson concorda, pois se aprovarmos 55 

serão 17 milhões que virão para Ponta Grossa e discutir a forma de aplicação para não 56 

termos mais um elefante branco. O Conselheiro Moacir Aparecido dos Santos diz que 57 

devemos analisar os serviços quantitativos do hospital na região, e quer saber se isto não 58 

vai derrubar outros serviços? Pergunta também se o contrato existe ou não? E se podemos 59 

ter acesso? Quais as garantias de continuidade? A garantia de manutenção está no contrato? 60 

E o Pronto Socorro como ficará? Gostaria que fosse feito um estudo e acredito que vendo 61 

tudo isso eu acharia muito interessante. O Conselheiro Edson responde que a partir deste 62 

instante é a principal responsabilidade deste conselho pois estamos assinando sem saber, e 63 

se o conselho achar que não é viável e apresentando argumentos poderá ser embargado, 64 

mas porém, se for bem analisado já que não vamos dispor de verbas nem serviços será 65 

muito bom, quando foi feito o estudo ficou claro que não seria prejudicado os demais 66 

hospitais credenciados. E sobre o contrato eu não tomei conhecimento, pois ainda está em 67 

andamento. A Conselheira Tereza Lopes Miranda discute o prazo para cirurgias e quanto 68 

custou a pesquisa e quem vai pagar? O Conselheiro Edson diz  que quando ele viu já 69 

estavam acertando o terreno e o projeto foi assinado pela câmara. E isso não  quer dizer que 70 

pelo estudo feito tudo já esteja definido. Não sei quem vai definir creio que será o 71 

Conselho. O Conselheiro Cleiber Marcio Flores pergunta com relação a valores, e gostaria 72 

de saber sobre as comissões de acompanhamento pois segundo o mesmo ficou só na teoria 73 

e a respeito do Hospital Regional vai ter que  suprir outros municípios ou é  só para região 74 

de Ponta Grossa e apesar dos problemas o município vai ter que dispor de verbas? Então o 75 

Conselheiro Edson apresenta um organograma do Hospital e diz que está sendo definido  76 

através do estudo e que não podemos querer  um hospital só  para Ponta Grossa. A 77 

Conselheira Lenir diz que somos obrigados a atender outro municípios e  o Conselheiro 78 

Edson complementa que somos  um polo e que ele mesmo  passa em frente ao P.S. e vê 79 

várias ambulâncias de vários locais pois serão 850 atendimentos. A Conselheira Casturina 80 

Lopes Miranda pergunta se os planos ainda são os mesmos  do projeto, e o Conselheiro 81 

Paulo Facin quer  saber como estão fazendo propaganda do projeto e porque não foi 82 

apresentado para o Conselho e com ficará daqui cinco anos pois nós os conselheiros, 83 

estamos decidindo pela população e onde isso irá suprir as necessidades básicas? O 84 

Conselheiro Edson diz que a documentação ainda não chegou e o plano já estava previsto. 85 

Conselheiro André de Luca pergunta se é o mesma anuência dada ao Hospital São Camilo, 86 

pois sempre há reclamações que o governo não manda nada então isto é extremamente 87 

importante a anuência e depois o contrato para aprovação ou não, o mesmo reiterou a 88 
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Conselheira Stella Mari Galvan Cuchi, a Conselheira Neumari diz que no ano passado 89 

aconteceu isso e juntamente vêem várias responsabilidades e ônus para o Conselho, com 90 

isso e por isso não devemos fazer tudo no afogadilho, então devemos discutir bem o 91 

assunto. Batistel argumenta que os conselheiros são ouvidorias da população e que ele 92 

sempre ouve perguntas do tipo quem vai construir o Hospital, se realmente é o Wosgrau, e 93 

ele responde que não essa é uma obra do SUS, e complementa que devemos ter um respeito 94 

para não atropelarmos tudo, a conselheira Lenir fala  que o hospital é um investimento 95 

grande, e uma perspectiva para a escola de medicina que é muito necessário pois este  96 

hospital serviria de apoio para a saúde e vida que não temos, e de repente termos serviços 97 

para queimados, que ela julga importante. O conselheiro Campagnoli explana que a 98 

respeito da escola de medicina é muito importante e aconteceu com várias cidades e a 99 

respeito do ano passado quer ele solicitar que a Mesa verifique pois  foi aprovado a 100 

realização da pesquisa pela Fundação Zerbini. O conselheiro Cleiber diz que não podemos 101 

esquecer da atenção básica e pergunta em que momento isso será discutido. A conselheira  102 

Neumari pede quinze minutos  de recesso para a plenária analisar a proposta. A reunião 103 

reinicia-se as 10:46 e são feitos grupos para discutirem o assunto. O conselheiro Paulo 104 

Saincler Heusi retira-se da reunião às 10:47 antes da votação e informa a Mesa que seu voto 105 

é favorável. Já estudadas as propostas recomeça o debate. O conselheiro Valmir apresenta 106 

uma proposta de encaminhamento  para a aprovação do plano de aplicação no valor de R$ 107 

17.340.785,70 ( dezessete milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco 108 

reais e setenta centavos) para a construção de 15 mil metros quadrados de obras para o 109 

Hospital Regional, e a não aprovação do plano de implantação do hospital regional 110 

proposto pela Fundação Zerbini que será aprovado e analisado posteriormente e o 111 

conselheiro Campagnoli pede para acrescentar à proposta a  odontologia e cirurgias buco-112 

maxilo-faciais corretivas e terapêuticas e plenária concordou com a proposta por 113 

unanimidade, sendo portanto aprovado o plano de implantação do Hospital Regional. A 114 

conselheira Neumari passa informações sobre o fato ocorrido no plantão do dia 15 de abril 115 

no Hospital da Criança, conforme relato enviado à Mesa pela profissional Drª Maria 116 

Angélica Menezes Shultz, o conselheiro Edson explica que segundo o Secretario de Saúde 117 

ela não deve ser despedida, pois é funcionária do Estado, e esta tendo uma sindicância para 118 

averiguar o caso. A conselheira Silvonete Apª Soares indaga se a Secretaria já tem um 119 

nome para o coordenador do SAE/CTA, o conselheiro Edson diz que estão aguardando 120 

sugestões de nomes. O conselheiro Cleiber diz que o problema poderá ser resolvido com a 121 

Secretaria de Saúde colocando pessoas para fiscalizar as normas a ser divulgado a 122 

população e talvez desta forma seja solucionado 80% dos casos semelhantes aos ocorridos 123 

no Hospital da Criança e mostrando que a população tem seus direitos. O conselheiro 124 

Valmir pode que a Mesa faça um ofício à Secretaria para que se cumpra a lei. O conselheiro 125 

Edson esclarece que isto já esta sendo providenciado, começando pelos médicos que 126 

deverão cumprir rigorosamente os seus horários de atendimentos sendo atualizados 127 

diariamente. Encerra-se a reunião às 11:26 e o conselheiro Edson agradece a presença de 128 

todos. 129 


