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Ata número 005/2006 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) ocorrida 1 

no dia 09 de maio de 2006, nas dependências da Sala de Reuniões da Secretaria Municipal 2 

de Saúde de Ponta Grossa. As 19:15 deu-se inicio a reunião, presente os Conselheiros: 3 

Edson Alves, Ana Paula C. P. de Carvalho, Lenir Monastirsky, Stella Mari Galvan Cuchi, 4 

Gianna Carla Pinheiro Machado, Luiz Jacintho Siqueira, João Fernando Ferrari, Everson 5 

Augusto Krun, Vanduira Arcoverde da Silva Gobbo, Maria Raquel Istschuk, Adriana 6 

Crivoi, Neumari P. da Cunha, César José Campagnoli, André Luis de Luca, Paulo Saincler 7 

Heusi, Alceu José Batistel, Genecilda Lourenço Gotardo, Célio Leandro Rodrigues, 8 

Luciamari Maria Hey, Silvonete Apª Soares, Regina Galvão, Casturina Lopes Miranda, 9 

Paulo César Facin, Valmir de Santi, Cleiber Marcio Flores e os participantes: Maria 10 

Zenilda Ferraz, Carlos Eduardo Coradassi, Maria C. S. Rodrigues, Simone C., Antonio 11 

Benhuk, Kellin M. Farago, Jurema Terezinha Barbosa, David Aroldo Nascimento, Ana, 12 

Maria Lucia T. Vettorazzi, Rosangela Bernardin, Bruna J. Ribeiro, Terezinha Ferreira, 13 

Sérgio Ferreira dos Santos. Verificada a presença de quórum, foi dado início a Reunião. 14 

Pauta: 1 – Aprovação da Atas (001/2006 – Reunião Ordinária), (004/2006 – Reunião 15 

Ordinária), (002/03/2006 – Reunião Extraordinária) e (002/04/2006 – Reunião 16 

Extraordinária). 2 – Ordem do Dia: 2.1 – Substituição dos Conselheiros de Saúde, 2.2 – 17 

Portaria GM/MS-675 – de 30 de março de 2006. 2.3 – Regimento Interno do Conselho 18 

Municipal de Saúde. 2.4 – Relatório de Vistoria de C.R.M junto ao Hospital da Criança. 3 – 19 

Relato das Comissões. 3.1 – Acompanhamento de Atenção Básica. 3.2 – Acompanhamento 20 

do Sistema Hospitalar e Especialidades. 3.3 – Conselhos Locais de Saúde. 3.4 – Ética e 21 

Controle Social. 3.5 – Gestão de Trabalho no SUS e Saúde do Trabalhador. 3.6 – 22 

Orçamento: Aprovação do orçamento 2005. 4 – Informes dos Conselheiros de Saúde. A 23 

Conselheira Neumari faz a apresentação da pauta da reunião e dá-se inicio a aprovação das 24 

atas (001/2006 – Reunião Ordinária), (004/2006 – Reunião Ordinária), (002/03/2006 – 25 

Reunião Extraordinária) que foram aprovadas a ata (002/04/2006 – Reunião Extraordinária) 26 

a pedidos passará por mudanças que serão apresentados na próxima reunião. A Presidente 27 

do Conselho Municipal de Saúde Neumari P. da Cunha coloca a possibilidade de ser feita 28 

uma ata  e a mesma ser aprovada no termino da reunião, mas isso é apenas uma sugestão, 29 

em seguida o Conselheiro Cleiber Marcio Flores pede para que as entidades entrem em 30 

contato com o CMS para verificar os Conselheiros que serão substituídos. Apresenta o 31 

documento sobre a Portaria GM/MS-675 e diz que é um documento muito interessante, por 32 

tratar dos direitos e deveres dos usuários da saúde e a Presidente do C.M.S Neumari 33 

acrescenta que este é um material rico de informações para as Comissões. O Conselheiro 34 

Cleiber fala dos regimentos internos do Conselho Municipal de Saúde diz ele que dever ser 35 

mais prático, pois um exemplo é quando tem que ser entregue correspondências a falta de 36 

carros é constante, porém a Presidente do C.M.S Neumari pede que sejam feitas alterações 37 

com muita cautela e pede a plenária que sugestões sejam enviadas ao Conselho Municipal 38 

de Saúde. O Conselheiro Cleiber apresenta o Relatório de vistoria do C.R.M ao Hospital da 39 

Criança à plenária, o Conselheiro Edson Alves explica que a avaliação feita pelo C.R.M foi 40 

realmente surpreendente, pois segundo ele foram ouvidos médicos “revoltados”, e que 41 

muitas coisas poderiam ser relevadas. A Presidente do C.M.S Neumari questiona como 42 

ficará resolvida essa situação, o Conselheiro Edson responde que, foi tirado o Pronto 43 

Atendimento da porta do Hospital da Criança e que estão tomando várias atitudes para 44 
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tentar acertar essas coisas, e talvez a mais importante seja o acerto com o Hospital Pequeno 45 

Príncipe, para que tenha-se um hospital muito bom com boa qualidade. O Conselheiro 46 

Paulo Facin pergunta qual foi à atitude tomada pela Prefeitura em relação ao relatório do 47 

C.R.M o Conselheiro Edson diz que o C.R.M não comunicou aos gestores e que com 48 

certeza se isso fosse comunicado, o relatório seria totalmente diferente. O Conselheiro 49 

Valmir de Santi pergunta sobre os custos, os leitos e os planos com relação à transferência 50 

do P.A do Hospital da Criança para o Hospital Cidade o Conselheiro Edson fala que os  51 

planos serão trazidos para serem analisados juntamente com o conselho; sobre os custos da 52 

porta de entrada do Hospital Criança para o Hospital Cidade não está sendo pago nada a 53 

mais, pois foi feita uma análise das horas extras de vários profissionais, e isto, está sendo 54 

satisfatório, pois estão sendo feitas as fichas amarelas, para a comunidade está sendo bom 55 

pois estão sendo bem atendidos; a respeito dos leitos será melhor o Conselho Municipal de 56 

Saúde solicitar por escrito um relatório. O Conselheiro Luiz Jacintho comenta que o 57 

relatório foi enviado a promotoria e que o mesmo  têm dados que não tem como justificar, 58 

pois a maioria das dificuldades eram administrativas e que todos vêem, por tanto, segundo 59 

ele o relatório está de acordo. A Presidente do C.M.S Neumari sugere que se tenha uma 60 

comissão que possa averiguar os fatos e dar um parecer, para que a Mesa Diretora 61 

encaminhe as  providências cabíveis ao gestor e que na próxima reunião possa trazer um 62 

parecer para a plenária sobre o assunto. Dá-se inicio então aos Relatos das Comissões: 63 

Atenção Básica – o Conselheiro coordenador da comissão Paulo Facin, relatou que foram 64 

feitos duas reuniões e duas solicitações à Secretaria Municipal de Saúde são elas: relação de 65 

funcionários, situação dos postos de saúde e detalhamento do plano, sendo um dos assuntos 66 

polêmicos a excessiva distribuição de receitas médicas, talvez uma solução seria uma 67 

negação de receitas; o Conselheiro Cleiber acrescenta que está perdendo-se o controle de 68 

quem consulta, pois têm pacientes no Pronto Atendimento, passam pelo Pronto Socorro e 69 

pela Unidade Básica de Saúde – U.B.S de seu bairro, portanto chegam a ter três receitas do 70 

mesmo paciente para pegar medicamentos e isso no mesmo dia, contudo é um assunto para 71 

a Comissão de Atenção Básica levantar a questão; o Conselheiro Paulo Facin diz que com 72 

relação ao plano precisa-se delimitá-lo através de uma metodologia. Os relatos das 73 

Comissões foram interrompidos para que a senhora Maria Lucia Vitorazzi pudesse passar a 74 

informação a respeito da implantação do Programa de  Saúde da Família – P.S.F na região 75 

do Guaragí, a mesma diz que uma equipe já está sendo paga pelo município e o médico está 76 

sendo contratado só que não estão recebendo do Ministério da Saúde por falta  do projeto 77 

ser aprovado, então ela pede uma aprovação de uma unidade, uma equipe técnica do P.S.F 78 

na U.B.S do Guaragí, que irá atingir várias regiões e atender varias famílias, é preciso que 79 

com o projeto siga a Ata do Conselho Municipal aprovando a implantação de uma equipe 80 

do P.S.F. na unidade do Guaragí, a Conselheira Ana Paula C. P. de Carvalho fala que o 81 

médico ainda não foi contratado, mas porém o projeto tem que passar pela aprovação do 82 

Conselho. A Presidente do C.M.S Neumari fala que a Mesa Diretora está se reunindo todas 83 

as terças-feiras as 14:30 na sede do C.M.S, e com uma semana de antecedência da reunião 84 

Ordinária a pauta está sendo fechada, e ela pede para aos Conselheiros e principalmente ao 85 

Gestor que quando tiverem algo a repassar encaminhem com uma semana de antecedência 86 

a solicitação de pauta e também pede desculpas a senhora Maria Lucia, pois seria uma 87 

judiação para com o  projeto passa-lo assim rapidinho, e por esse motivo hoje o projeto não 88 
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poderá ser aprovado pelas seguintes condições: 1º - porque não estava na pauta; 2º porque 89 

já havia informado a Conselheira Ana Paula que este assunto seria passado como informes 90 

e isso sim parecia bem interessante, diz que é uma questão que pode aguardar e também 91 

tem a Comissão de Atenção Básica, pois o P.S.F encaixa-se nessa comissão, nesse período 92 

que está sendo dado o andamento com a comunidade seria interessante consultar e 93 

conversar com o Conselho Local do Guaragí, pois é interessante para a comunidade a 94 

questão de dar sugestões para implantação ocorrer dentro dos tramites legais e ressaltou que 95 

é ótimo ser implantado um P.S.F lá , mas que a questão de aprovação para hoje enquanto 96 

Mesa Diretora fica como um informe  e para próxima reunião aí sim a colocação para 97 

aprovação. Porém Maria Lucia esclarece o seguinte; que o Conselho tem que aprovar a 98 

idéia da implantação do P.S.F em Guaragi e não o projeto, pois quem vai aprovar o projeto 99 

é a 3ª Regional de Saúde, é o Ministério da Saúde, sendo este o motivo de sua pressa 100 

explica a mesma, pois conversou com a Conselheira Ana Paula quando surgiu a 101 

possibilidade de um médico  atuar nesta equipe, mas se demorar mais um mês para mandar 102 

ao Ministério da Saúde será mais mês sem receber os incentivos. A Presidente do C.M.S 103 

Neumari explica que todos devem acostumar-se a trabalhar com um prazo, pois por mais 104 

que existam questões relativas a verbas. Ela diz também que novamente jogam esse ônus de 105 

responsabilidades ao CMS – “Ah! É o Conselho que está atravancando e por isso não vem a 106 

verba”. A Senhora Maria Lucia diz que já foram aprovadas várias equipes, então o que 107 

serve e para que serve, já é do conhecimento de todos, diz também que não sabe em qual 108 

seria a gestão que deveria aprovar ou não a implantação do P.S.F no Guaragí. O 109 

Conselheiro César José Campagnoli diz que tem um número de P.S.F aprovado no ano 110 

passado, acha também que não cabe ao Conselho ficar questionando se deve ou não aprovar 111 

porque esse já é um problema administrativo. A Presidente Do CMS Neumari explica que 112 

não é essa a questão se deve ou não deve, a questão é que estão trazendo tudo muito corrido 113 

deve se ter um bom relacionamento e bom censo, segundo ela que é uma questão 114 

democrática e tem que se conversar, pois existem comissões e setores específicos no CMS 115 

para isso, e, que ninguém está a fim de atravancar o processo muito pelo contrário é bom 116 

que ter um P.S.F no Guaragí. Mas se têm condições de ser feito de uma forma mais 117 

tranqüila como deve ser feito melhor ainda, para depois não ter criticas e dizerem que 118 

passou tudo no afogadilho como muita coisa que ninguém nem nota e de repente foi 119 

aprovado pelo Conselho. A Senhora Maria Lucia questiona a possibilidade de haver uma 120 

reunião extraordinária para ser discutida a questão. Então, o Conselheiro João Fernando 121 

Ferrari sugere e propõe que durante a semana juntamente com mais alguém que queira ir 122 

até o Distrito de Guaragí para conhecer a estrutura da U.B.S, fazer uma avaliação e até 123 

mesmo conversar com os moradores a respeito do projeto e ter um embasamento técnico, e 124 

então se necessário for haver uma reunião extraordinária para que o mesmo seja aprovado. 125 

Os Conselheiros concordam e alguns dispõem se a ir. O Conselheiro Campagnoli diz que 126 

esse projeto deve ser aprovado e entrar na Regional logo, pois se ficar para o final de julho 127 

entrará só na próxima bipartite. A Presidente do CMS Neumari pergunta qual é o prazo 128 

para apresentar o projeto, o Conselheiro Campagnoli responde que é até o dia 20 ou 25 de 129 

maio. A Conselheira Lenir Monastirsky explica que esse caso especial de estratégia de 130 

P.S.F, já está no plano inclusive a ampliação, diz também que o gestor tem plena liberdade 131 

de identificar onde ele quer ou onde ele acha melhor implantar, e que na verdade já não 132 
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depende do Conselho, a questão em Guaragí, se está bom para implantar lá e existe 133 

condições físicas não competem ao Conselho, acha a mesma que compete sim  a equipe de 134 

Coordenação da Regional de Saúde em avaliar o Programa de Saúde da Família, porém se 135 

não estiver de acordo não passará de jeito algum. A Presidente do CMS Neumari pergunta 136 

se esta análise e avaliação já foram feitas. A Senhora Maria Lucia diz que o projeto não vai 137 

para a Regional se não constar em ata do Conselho, e que inclusive já está em atas 138 

anteriores quando outras equipes já foram implantadas, foram utilizados as mesmas atas da 139 

implantação da aprovação do Programa de Expansão de Saúde da Família – PROESF, e 140 

que já está previsto no PROESF e o Conselho já aprovou a implantação dessas equipes. A 141 

Presidente do CMS ressalta que, no mínimo é contraditório alguns Conselheiros dizerem 142 

que não cabe ao CMS a aprovação ou não do Projeto. O Conselheiro Campagnoli diz que a 143 

unidade está totalmente nova e que condições físicas têm, falou também que se a Senhora 144 

Maria Lucia tivesse trazido duas fotos para fazer um comparativo de antes e depois, ele 145 

teria certeza que iria mudar o pensamento de muitas pessoas e diz que ele também se 146 

preocupa com a parte física e com relação aos recursos humanos não adianta ter o melhor, 147 

pois daqui quinze dias pode não estar mais aqui, e que as questões administrativas são 148 

muito complicadas; diz que o Conselho tem que acompanhar, pois tem pleno direito de 149 

amanhã ou depois sentar-se com a comunidade e ver se o P.S.F está funcionando, porém o 150 

que o preocupa é que se esse projeto não chegar na Regional até os dias 23, 24 no máximo 151 

25/05,  não dará tempo de colocar na pauta da bipartite, pois se demorar mais um mês 152 

perde-se R$ 10.000,00. O Conselheiro Alceu Batistel diz que em reuniões anteriores do 153 

Conselho a expansão do PROESF foi de certa forma pré- aprovada, mas onde fosse 154 

implantados os novos P.S.Fs que esses fossem acompanhados pelos Conselhos Locais de 155 

Saúde da unidade envolvida. A Presidente do CMS Neumari coloca então que por uma 156 

questão de encaminhamento, vendo a proposta do Conselheiro João e do Conselheiro 157 

Valmir que falou que para colocar muitas coisas em dia deveria ter reuniões quinzenais, 158 

para ela está tudo bem. E sugere que a Comissão de Atenção Básica poderia fazer uma 159 

avaliação durante a semana e se necessário a Comissão juntamente com a Prefeitura e a 160 

Regional, solicitem uma Reunião Extraordinária, onde se terminaria o assunto; pergunta se 161 

todos concordam e a plenária concorda. O Conselheiro Valmir coloca que se houver essa 162 

reunião, o sugere que tragam os documentos do PROESF, para mostrar o que já previa o 163 

projeto e só foram feitas alterações no mesmo. A Conselheira Ana Paula explica que 164 

quando ficaram sabendo da  possibilidade de contratar um médico foi durante a semana e a 165 

carta do Ministério da Saúde também chegou durante a semana, por isso não deu tempo 166 

para por em pauta, sua intenção não era contar rapidinho uma coisa que já estava no 167 

PROESF, ela diz que gostaria de evitar uma situação de Assembléia Extraordinária e 168 

convocar todos novamente para aprovar rapidamente o projeto, pelo fato do médico já estar 169 

chegando, então a mesma só aproveitou a ocasião da reunião para informar que está sendo 170 

dado andamento no projeto desde os questionamentos que estão sendo feitos para ela, desde 171 

o ano passado quando a mesma entrou, portanto, ela está dando uma satisfação de como 172 

está  o andamento do programa e que o Conselho está confirmando esta informação e era 173 

para evitar uma dificuldade de se reunir novamente em uma reunião extraordinária e não 174 

ser aprovado tudo na correria, exatamente era esse o objetivo não por direcionar ou 175 

atropelar na reunião do Conselho. Então a Presidente do CMS Neumari agradece é pede 176 
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para que prossiga os relatos das Comissões: Acompanhamento do Sistema Hospitalar e 177 

Especialidades a Conselheira Luciamari M.C. dos Santos diz que está com o regimento 178 

interno pronto o mesmo foi passado por slides na reunião e serão anexados junto à ata. 179 

Comissão dos Conselhos Locais anuncia a troca de coordenadores da Comissão sai o 180 

Conselheiro Paulo Saincler Heusi por motivos pessoais, mas o mesmo continua na 181 

Comissão, quem o substitui é o Conselheiro Paulo Facin que então passa sua função de 182 

Coordenador da Comissão de Acompanhamento de Atenção Básica para o Conselheiro 183 

Carlos Eduardo Coradassi, os membros das Comissões concordam. Dá-se seguimento com 184 

os relatos a Presidente do CMS Neumari apresenta o senhor Sérgio Ferreira dos Santos 185 

Conselheiro Local da Vila Tarobá, ele fala que através de reuniões do Conselho Local 186 

surgiram varias sugestões dentre elas o agendamento médico que, foi sugerido que cada 187 

equipe ou cada médico tivesse uma cor para separar, então cada equipe atende uma certa 188 

quantidade de vilas, e com isso melhorou quase 50% das reclamações por parte dos 189 

usuários, anuncia que a próxima reunião no dia 15 e 18 de maio, para fazer a avaliação 190 

desse sistema e pede para quem quiser comparecer sinta-se convidado. O Conselheiro João 191 

sugere que as Comissões de Conselhos Locais que já estão bem organizados reúnam-se em 192 

outros bairros para mostrar o funcionamento de novas idéias. A Presidente do CMS 193 

Neumari fala que está de parabéns o Conselho Local do Tarobá , pois é um exemplo para 194 

todos, o trabalho feito juntamente com a comunidade e também serve para que outras 195 

comunidades ou até mesmo para os conselheiros estarem acompanhando os Conselhos 196 

Locais ela relata também a respeito do papel da Comissão dos Conselhos Locais que é o de 197 

organizar para que o mesmo seja atrelado ao Conselho Municipal de Saúde para que tenha 198 

uma maior legitimidade e diz também que agora o senhor Alceu Batistel estará atuando 199 

diretamente na formação e estruturação dos Conselhos Locais, com os Conselhos Locais de 200 

Saúde juntamente com o Conselho Municipal e com exemplos como esse acredita que as 201 

coisas aconteçam a contento. A Comissão de Ética e Controle Social diz que encontrou 202 

dificuldades para suas reuniões e para a próxima Reunião Ordinária eles trarão novos 203 

relatos. A Comissão de Gestão do Trabalho e Saúde do Trabalhador também encontra 204 

dificuldades de reunir-se e não tinham nada a relatar. A Comissão de Orçamento fez oito 205 

reuniões e trouxeram documentos de analises levantadas que foram a provadas na reunião, 206 

que serão anexos à ata. Foi sugerido pela Comissão de Orçamento que em todas as reuniões 207 

tivesse um espaço de 15 minutos para o Gestor apresentar o que está sendo feito em cada 208 

setor da Secretaria Municipal de Saúde, a plenária aprovou a sugestão. A Reunião encerra-209 

se as 21:35.         210 


