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Ata número 009/2006 reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS), ocorrida aos dias 1 

oito de agosto de dois mil e seis, nas dependências da Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de 2 

Saúde de Ponta Grossa, que inicio às 19:08h. Presentes os Conselheiros titulares e suplentes: Edson 3 

Alves, Ana Paula C. P. de Carvalho, Lenir Monastirsky, Maria Lucia T. Vettorazzi, Rosemari B. 4 

Kovalechyn, Estella Mari Galvan Cuchi, Giana Carla P. Machado, Luiz Jacintho Siqueira, João 5 

Fernando Ferrari, Vanduira Arcoverde da Silva, Neumari P. da Cunha, Tereza Lopes Miranda, César 6 

José Campagnoli, André Luis de Luca, Paulo Saincler Heusi, Idison Souza Pinto, Alceu José Batistel, 7 

Genecilda Lourenço Gotardo, Luciamari Moro Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete 8 

Apaª Soares, Casturina Lopes Miranda, Paulo César Facin, Carlos Eduardo Coradassi, Kellin Marina 9 

Farago, Valmir de Santi, Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Jurema Terezinha Barbosa, Jean, 10 

Eliane, Cristiane Monteiro. Verificado quorum, a Presidente Neumari deu as boas vindas  e apresentou 11 

a pauta. Como primeiro assunto, colocou à aprovação a Ata 008/2006. Na linha 77, o nome da Unidade 12 

Básica de Saúde (UBS) é José da Silva Ribeiro e não José da Silva Pinto; o Conselheiro Paulo Saincler 13 

Heusi, solicita que  se acrescente  o nome da UBS do Tarobá, ficando UBS Nilton Luiz de Castro. 14 

Após essas ressalvas, a ata foi aprovada. Os conselheiros Coradassi e Neumari comentam que a ata está 15 

bastante concisa e que algumas falas foram suprimidas, sugerindo que, se algum conselheiro quiser que 16 

sua intervenção conste em ata, que se manifeste neste sentido. A Mesa Diretora fez uma tabela para o 17 

acompanhamento da freqüência dos conselheiros, a partir de 04/02/2006 , de acordo com o Regimento 18 

Interno, algumas entidades estão na iminência a perder suas vagas. A Presidente solicitou que a 19 

plenária discuta este problema, informando que enviará correspondência às entidades, dando-lhes 20 

ciência das faltas dos seus representantes. Ordem do Dia – informes  da Mesa Diretora: a conselheira 21 

Silvonete Apª Soares lê os ofícios recebidos pelo CMS: A ASPONFAR comunicando que dia 14/09 é o 22 

último dia para que o município elabore o Plano de Assistência Farmacêutica. O conselheiro João 23 

Fernando Ferrari solicita que  o referido Plano, seja apresentado antes ao CMS; a 3ª Regional de Saúde 24 

informando que enviou as “Cartas dos Direitos dos Usuários em Saúde” ao município, para que sejam 25 

distribuídas  a todas as UBS, onde estarão à disposição da população; o gestor municipal comunicando 26 

que está substituindo o conselheiro Dalton Scarpim Gomes por Maria Lúcia T. Vettorazzi, para a vaga 27 

de conselheiro titular; o conselheiro Paulo Facin, lembrando que o gestor deve prestar contas do Fundo 28 

Municipal de Saúde, trimestralmente; o (Centro Jovem de Combate as Drogas) – CEJOCOND -  29 

informando que a funcionária da Prefeitura, da divisão de convênios e prestação de contas, não aceitou 30 

a aprovação da sua prestação de contas pelo CMS, devido  às ressalvas pontuadas e pediu providências 31 

; o Procurador de Justiça, Marco Antônio Teixeira, solicitando que o CMS envie por escrito suas 32 

dificuldades para o desempenho de suas funções, para que o Ministério Publico possa colaborar com o 33 

CMS. Alguns dos ofícios recebidos serão encaminhados ao gestor municipal. Pauta: a conselheira 34 

Lenir apresenta a proposta  da 3ª Regional de Saúde de cadastramento de 10 leitos psiquiátricos, 05 35 

para cada gênero, no Hospital São Camilo. Justifica, informando que, embora a portaria que rege a 36 

Saúde Mental estabeleça que seja permitido, no máximo 10% da capacidade do hospital, após o 37 

fechamento do Hospital Franco da Rocha, em novembro de 2004, nenhum outro hospital mostrou 38 

interesse. Os hospitais San Julian e Adalto Botelho, em Curitiba, estão internando os pacientes de Ponta 39 

Grossa numa situação provisória.A participante Elaine, do Sindsaúde / Pr,  coloca que o gestor estadual 40 

deveria ter obrigado os hospitais a fazê-lo, já que é lei.O Diretor Administrativo do Hospital São 41 

Camilo, Jean, coloca que os leitos serão disponíveis para a desintoxicação e socialização do paciente, 42 

acreditando-se que possa reduzir a fila de espera no Pronto Socorro (P.S). O Conselheiro Cleiber 43 

Marcio Flores fala da importância da implantação desses  leitos em todos os hospitais, sendo que por 44 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Av.: Ernesto Vilela, 1375 – CEP 84070-000 – Ponta Grossa – Paraná 

Fone: 3227 - 1446 

lei os hospitais devem dispor de 10% de seus leitos do SUS para psiquiatria. Quem responde a essa 45 

colocação é a Conselheira Estella Mari Galvan, dizendo  que os hospitais não possuem estrutura física . 46 

Sendo assim, foi aberta a votação da proposta de implantação dos dez leitos, que foi aprovada por 13 47 

votos. Alguns conselheiros sugeriram que a 3ª Regional de Saúde,  levantasse um número necessário 48 

que atenda a população, para serem encaminhadas propostas aos demais hospitais. As conselheiras 49 

Rosemary e Lenir apresentaram, em vídeo, o Pacto pela Saúde, que tem por objetivo a consolidação do 50 

SUS e deve ser firmado entre os gestores Municipais, Estaduais e Federais. Publicado em 51 

portaria/GMnº399, de 22 de fevereiro de 2006, está desdobrado em Pacto pela Vida, Em Defesa do Sus 52 

e de Gestão. É resultado de um trabalho de 2 anos de discussão entre o Ministério da Saúde, CONASS 53 

(Conselho Nacional de Secretários da Saúde) e CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários 54 

Municipais de Saúde). Conforme esta proposta , os municípios  continuam responsáveis pelas ações da 55 

atenção básica de saúde e, se tiverem capacidades instaladas, podem oferecer também atendimento de 56 

média e alta complexidade, para si e para municípios em torno.Terminada a apresentação, a Presidente 57 

Neumari solicita uma cópia do CD para repassar para todas as comissões. Em seguida, a  coordenadora 58 

administrativa da SMS, Rosilene Gomes, faz a explanação da solicitação de remanejamento de verba 59 

PAM – Plano de Ações e Metas, informando que  já passou a proposta para as comissões de DST-60 

AIDS e Sistema Hospitalar e Especialidades. Justifica o remanejamento, pela impossibilidade de 61 

contratação de novos funcionários. A Conselheira Claudia Maria Hey, integrante da comissão de 62 

Sistema Hospitalar e Especialidades, coloca que irão analisar e averiguar os repasses de verbas para as 63 

ONGs, como contratação de funcionários, para conseqüentemente emitir um parecer, o conselheiro 64 

Cleiber também integrante desta mesma comissão, pede um prazo maior para verificar o assunto. 65 

Sendo assim, a Presidente Neumari propõe à plenária, que seja convocada uma reunião extraordinária 66 

para discutir sobre o assunto e os demais que estiverem pendentes. Foi colocada também para votação, 67 

a autorização ao gestor municipal, para a compra de dois refrigeradores para armazenamento de 68 

vacina.Cada refrigerador tem um custo de R$18.000,00 e vantagem de possuírem geradores próprios, 69 

conservando perfeitamente os imunobiológicos, em caso de queda de energia. A Plenária  autoriza a 70 

aquisição por dezessete votos favoráveis. Relato das Comissões: Comissão de Atenção Básica – o  71 

Conselheiro Carlos Coradassi, fala sobre a agenda de reuniões e sobre o regimento interno da 72 

comissão, que está sendo finalizado. As conselheiras Maria Lúcia e Evelin Goetz, ingressaram nesta 73 

comissão.Comissão de Sistema Hospitalar e Especialidades – quem relata é a Conselheira Luciamari 74 

Moro, explicando que o relatório de visita ao Hospital da Criança foi concluído e  uma cópia  foi 75 

enviada ao CMS e outra ao gestor municipal. Conselhos Locais – o conselheiro Paulo César Facin faz 76 

um convite a todos que queiram participar da Oficina dos Conselhos Locais a ser realizada dia 77 

09/08/2006. Faz, novamente, o pedido da planilha de horários dos médicos e do convênio do Hospital 78 

Pequeno Príncipe. Comissão de Orçamento – o Conselheiro Cleiber, coordenador, coloca que, a 79 

respeito do orçamento 2007, foram feitas duas solicitações das cópias dos empenhos da área de saúde, 80 

para serem analisados. No momento destinado ao Gestor Municipal, o Dr. Alberto Calvet Neto 81 

explana, usando o recurso de data-show, sobre o atendimento médico, as suas dificuldades com o 82 

aumento sempre constante da população e da área geográfica do município. Contou que foi necessário 83 

aumentar o número de consultas para 696.000 neste ano e que estas consultas estão distribuídas em 75 84 

UBS, 40 das quais em zona urbana e , em sua análise, algumas mal colocadas e desnecessárias. Quanto 85 

às reformas do Pronto Socorro e Hospital da Criança, diz que foi planejado para melhor servir o 86 

usuário. Informa que serão implantados os CAS (Centros de Atendimento à Saúde), próximos aos 87 

terminais rodoviários, para que haja uma descentralização do Pronto Atendimento (PA) e SAMU, 88 
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apoiando as UBS e ESFs. Outro projeto seria  disponibilizar atendimentos nos terminais rodoviários, 89 

tendo como vantagens à agilidade do atendimento e o encurtamento da distância para o usuário. Relata 90 

que o trabalho desta gestão é dar condições para facilitar o acesso à periferia. Encerra a apresentação, 91 

solicitando que os conselheiros façam sugestões. Foi aberto à plenária um momento destinado a 92 

perguntas. O conselheiro Idison Souza Pinto coloca que tudo que se relacionar à saúde, será bem vindo, 93 

porém uma questão que lhe preocupa são as filas de espera por leitos que ainda existem, mesmo com a 94 

abertura do Hospital São Camilo. Quem responde  é a conselheira Rosemary, dizendo que as filas são 95 

para cirurgias e o Hospital São Camilo atende somente casos clínicos. A conselheira Tereza Lopes 96 

Miranda pergunta ao Dr. Calvet a respeito da contratação de funcionários  pela Oscip  Madre Paulina, 97 

tendo como resposta que a contratação será feita pela própria Oscip e que o município pagará pelas 98 

consultas. Informa que existe um novo projeto para que os médicos trabalhem por hora e não mais por 99 

consultas, porém, serão feitas licitações. O conselheiro Alceu José Batistel, pergunta sobre a prevenção 100 

de doenças e a participação da comunidade.O conselheiro Edson Alves, diz que, embora não haja  101 

participação efetiva dos Conselhos Locais, a gestão tem responsabilidades para com os usuários. O 102 

conselheiro Paulo Saincler questiona a  terceirização dos automóveis que transportam os pacientes para 103 

fora da cidade. O conselheiro Edson Alves responde que é melhor terceirizar uma Van (automóvel), 104 

pensando no bem estar e conforto do usuário. Finalizada a pauta, encerrou-se a reunião às 21:35h. 105 


