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Ata número 011/2006, reunião ordinária  do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta Grossa, 1 

realizada na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, aos dias doze de setembro de dois mil 2 

e seis às 19:00 horas, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes: Edson Alves, Ana Paula 3 

C. P. de Carvalho,Lenir Monastirsky, Maria Lucia T. Vettorazzi, Mirian Malherbi Reusing, Estela Mari 4 

Galvan Cuchi, Giana Carla P. Machado, Luiz Jacintho Siqueira, João Fernando Ferrari, Cristina de 5 

Cássia Faria, Patrícia Adriana Klein,  Neumari P. da Cunha, Jurema T. Barbosa, César José 6 

Campagnoli,  André Luis de Luca, Paulo Saincler Reusing,  Remei Haura, Genecilda L. Gotardo, 7 

Luciamari Moro Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete Apª Soares, Casturina Lopes 8 

Miranda, Paulo César Facin,  Carlos Eduardo Coradassi, Kellin Marina Farago, Valmir de Santi, 9 

Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Sergio Ferreira de Freitas, Francisco Marochi, Ines C. Lopes, 10 

Ângela Barszcz. Verificado quorum, a Presidente Neumari deu as boas vindas a todos e agradeceu a 11 

presença dos acadêmicos do CESCAGE. Como primeiro assunto pautado para reunião, aprovação das 12 

atas, ata nº009/2006 – Reunião Ordinária, ata aprovada sem alterações, ata nº010/2006 – Reunião 13 

Extraordinária, o Conselheiro João Fernando Ferrari, solicitou que se acrescente na linha 25 em relação 14 

ao curso “Cuidando do Cuidador”, alguns itens como: o custo do curso que é de R$1.575,00 e não de 15 

R$1.500,00 como consta; solicitou também que  cada pessoa que fizer o curso, tenha responsabilidade 16 

e comprometa-se a permanecer no mínimo um ano no local de trabalho designado, o Conselheiro 17 

solicitou ainda que, haja mais detalhes na transcrição das atas, pois as mesmas estão muito “enxuta”. 18 

Seguindo essas ressalvas a ata foi aprovada. 1º item da Ordem do Dia é a apresentação do questionário 19 

feito pela Comissão de Atenção Básica, solicitado pelo Ministério da Saúde, quem apresentou a 20 

questão foi o Conselheiro Carlos Coradassi, coordenador dessa comissão, relatou que foram avaliados 21 

16 Unidades de Saúde (UBS), o questionário foi aplicado no período de julho e agosto de 2006, houve 22 

várias dificuldades com relação ao horário de funcionamento das UBS, e, apesar dos pesquisadores não 23 

terem recebido treinamentos, o trabalho foi bem proveitoso. As relações de perguntas e porcentagens 24 

de respostas feitas na apresentação da pesquisa segue anexa a ata. O mesmo finalizou a apresentação 25 

agradecendo aos membros da Comissão e aos aplicadores da pesquisa, solicitando que mais 26 

conselheiros participem da Comissão. A Presidente parabenizou a Comissão pelo excelente trabalho 27 

realizado. A Professora Silmara representante do CESCAGE, propõe juntamente com os alunos do 28 

terceiro ano presentes na reunião, a ajudarem a realizar esses trabalhos, feitos pelas Comissões quando 29 

necessário. 2º item da Ordem do Dia é o informe sobre a Ouvidoria do SUS, quem fez a explanação foi 30 

a Diretora de Assistência Social Ângela Barszcz, informando que a ouvidoria encontra-se na Secretaria 31 

Municipal de Saúde (SMS), fortalece dizendo que é um direito de todo usuário e um canal direto de 32 

comunicação, onde o usuário pode reclamar ou elogiar, os Hospitais, Pronto Socorro (PA), Unidades de 33 

Saúde (UBS), tanto por telefone, e-mail ou pessoalmente. São feitas em média de quatro a cinco 34 

reclamações diárias, sendo estas repassadas a chefia, que tomará as medidas cabíveis. Para reclamações 35 

com relação as UBS, é  pedido ao usuário no mínimo dez dias de  prazo para solucionar o problema; 36 

sobre os hospitais como Santa Casa, Bom Jesus e Vicentino, as reclamações são repassadas a 37 

ouvidorias próprias, em relação ao PA as reclamações são feitas na  ouvidoria pelos telefones: 38 

(41)3220-1409 ou 3025-5073, no período das 13:00 às 17:30 de segunda a sextas-feiras. O Conselheiro 39 

Cleiber Marcio Flores fez uma sugestão, para que os números dos telefones sejam divulgados nas UBS, 40 

através de cartazes e que sejam repassadas essas reclamações ao CMS, para a Comissão de Ética e 41 

Controle Social em busca de melhorias. A Diretora Ângela afirmou que, algumas UBS já possuem 42 

esses cartazes e quantos as reclamações, são dados retornos aos usuários e encaminhados aos órgãos 43 

responsáveis. O Conselheiro Coradassi perguntou como é feito o gerenciamento da ouvidoria. A 44 
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Diretora responde que, todas as reclamações são registradas no sistema e repassadas ao Ministério da 45 

Saúde. O Conselheiro José dos Passos Neto, fez uma solicitação para que esses dados sejam repassados 46 

também ao CMS, para serem avaliados, e perguntou quando um usuário não consegue encaminhar uma  47 

consulta qual o procedimento tomado pela ouvidoria. A Diretora explicou que é repassado e 48 

encaminhado como reclamação aos órgãos responsáveis. O Conselheiro César José Campagnoli, 49 

questionou qual a relação da ouvidoria  com a 3ª Regional, e como é feita a identificação do usuário 50 

para investigar se procede ou não a informação da denuncia. A resposta dada pela Diretora é de que, a 51 

relação com a 3ª Regional é distante, a respeito da veracidade toda denuncia é investigada. A 52 

Conselheira e representante da 3ª Regional Lenir Monastirsky, complementou com a informação de 53 

que a 3ª Regional aceita a denuncia e repassa ao Município reclamações em respeito de atenção básica, 54 

e quando o problema é de média e alta complexidade, a 3ª Regional questiona os prestadores. Como 55 

tema seqüencial a Diretora Ângela faz a explanação sobre o cartão SUS, afirmando que é uma 56 

ferramenta que se iniciou com o PSF, para integrar todas as secretarias da Prefeitura, serve para medir 57 

o parâmetro de vida da população, não é obrigatório, porém, necessário para todos os usuários do SUS. 58 

Será emitido primeiramente um cartão provisório até que o Ministério da Saúde envie um cartão 59 

magnético. É um documento Nacional e individual, em caso de perda, os dados estarão armazenados no 60 

sistema e fornecido outro cartão, os documentos necessários são CPF, RG e comprovante de endereço, 61 

para crianças o registro de nascimento, haverá um código especifico para moradores de rua. A Diretora 62 

está à disposição com uma equipe de estagiários para maiores esclarecimentos. 3º item da Ordem do 63 

Dia, Informes sobre o Convênio entre o Hospital Municipal Prefeito João Vargas de Oliveira, o 64 

Governo do Estado do Paraná e o Hospital Pequeno Príncipe; quem fez a explanação foi o Conselheiro 65 

e Gestor Municipal Edson Alves, explicou que ainda não há um contrato escrito, somente acordos 66 

foram feitos e tão logo aconteça será repassado ao CMS, o que há são promessas do Governo Estadual 67 

para compra dos materiais a serem usados no Hospital da Criança. A Presidente do CMS, pergunta 68 

sobre a comissão que seria formada para fazer o acompanhamento do contrato com o Estado e o 69 

Hospital da Criança, o Gestor reafirmou que ainda não se iniciou o registro, mas no momento oportuno 70 

será formada a Comissão. 4º item da Ordem do Dia, Apresentação da U.S.A – Unidade de Saúde de 71 

Apoio, quem faz a apresentação é a Coordenadora Administrativa da SMS Rosilene Gomes, apresentou 72 

o projeto, afirmando que haverá uma licitação para essa contratação, onde terá uma empresa para 73 

administrar e atender, nos horários de 09:00 às 21:00 será coberto com médicos clinico geral, 74 

administração e enfermeiros, somente os farmacêuticos serão responsabilidade do Município, serão 75 

feitas 50 consultas ao dia de segunda à segunda-feira, a contratação será feita a principio por seis 76 

meses. O Conselheiro Neto pediu para que esse parecer seja encaminhado por escrito ao CMS, para que 77 

as Comissões possam realizar uma avaliação e conseqüentemente aprovar. A Presidente esclarece que é 78 

apenas uma apresentação e não aprovação no momento. O Conselheiro Campagnoli, propôs à Mesa 79 

Diretora uma convocação de reunião extraordinária, para que seja debatida essa questão. O Conselheiro 80 

Edson, sugeriu que seja formada uma comissão para essa avaliação, e concorda com uma reunião 81 

extraordinária. Portanto, a Presidente finalizou a discusão com o seguinte acordo, que as comissões de 82 

orçamento e atenção básica avaliem a proposta e juntamente com os técnicos e gestores, solicitem a 83 

reunião extraordinária. 5º item da Ordem do Dia, Informes da Mesa Diretora, o Conselheiro Cleiber fez 84 

a leitura de todos os ofícios recebidos pelo CMS, sendo eles: Relatório enviado pela Associação 85 

Reviver, da Subcomissão da Atenção Especializada e Hospitalar, relatando propostas de 86 

remanejamento de verbas PAM, repasse de verbas de Aids e Casas de apoio, outro oficio foi enviado 87 

pela Associação Brasileira de Enfermagem, solicitando a substituição da Conselheira Titular Maria 88 
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Raquel Istschuk pela senhora Cristina Faria Moura, foi enviado pela 3ª Regional de saúde um oficio 89 

possibilitando a contratação de pessoal para o SAE e DST/ Aids via ONG. Foi solicitada pela Santa 90 

Casa através de oficio, a aprovação do CMS para reformulação do Plano de Convênio MS/FNS 91 

nº5657/2004, tendo por finalidade a aquisição de equipamentos de exames de raio X. Apresentado 92 

também, um oficio enviado pela UEPG, solicitando nomes para compor a Comissão de Ética em 93 

Pesquisas em Seres Humanos, os nomes sugeridos e aceitos pela plenária foram o Conselheiro César 94 

José Campagnoli como Titular e Cleiber Marcio Flores como suplente. Enviado pela Associação 95 

Pontagrossense de Farmacêuticos, a substituição da Conselheira Maria José Silva pelo senhor 96 

Francisco Nestor Marochi. A Conselheira Silvonete Apaª Soares fez a leitura dos ofícios enviados pelo 97 

CMS, foram endereçados a Secretaria Municipal de Saúde, solicitação de relação de empenhos 98 

emitidos no 1º semestre de 2006, repasse de verba para viagem de conselheiros para participarem da 99 

Plenária Devolutiva Estadual, justificativa pelo atraso na análise do Relatório de Gestão de 2005 e 100 

do Plano de Saúde Municipal 2005 a 2008, e foram encaminhados a algumas entidades ofícios 101 

indicando, os números de faltas de seus conselheiros representantes. O Conselheiro Campagnoli, 102 

finalizou os informes convidando todos os conselheiros em nome da ABO, para visitarem o 16º 103 

Congresso de Odontologia, e comemoração dos 30 anos com Sucesso. Relato das Comissões: Atenção 104 

Básica – relato feito pelo Conselheiro Coradassi, informou que houve varias reuniões, onde  fizeram a 105 

finalização do questionário já apresentado no inicio da reunião. Acompanhamento Hospitalar e 106 

Especialidades – a Conselheira Silvonete, relatou sobre as dificuldades burocráticas, no repasse no 107 

Plano de Aplicação 2006 para as entidades, os planos foram reformulados para oito parcelas e 108 

analisados pela comissão, e colocou para análise e aprovação do CMS, sendo o mesmo aprovado 109 

posteriormente por vinte votos favoráveis. Conselhos Locais de Saúde – o Conselheiro Paulo Facin, 110 

repassa a plenária que o regimento interno já está concluído. Ética e Controle Social – a Conselheira 111 

Casturina Lopes Miranda, explicou que não houve reuniões e contou como foi a 3ª Plenária Devolutiva 112 

Estadual, segundo a mesma foram analisadas e elaboradas algumas propostas para dar continuidade ao 113 

debate. Orçamento – o Conselheiro Cleiber, explicou que não houve reunião pelo fato de não haver 114 

recebido as relações de empenhos emitidos no 1º semestre de 2006. Relato do Gestor – o Conselheiro 115 

Edson convidou a todos para a inauguração do CAPS III, e anunciou a licitação dos CAS a serem 116 

realizados no dia 05 de outubro de 2006, anunciou a conclusão da Farmácia Popular, aguardando 117 

somente a liberação de CNPJ. Relatou também, que o Centro de Imunização foi concluído, convidando 118 

todos a fazerem uma visita, colocou que está em fase de conclusão, a informatização entre as unidades 119 

de saúde e com uma novidade 5 UBS, já estão munidos de televisores e vídeos, doados pela receita 120 

Estadual, para melhor atender e servir o usuário. Informou que o Centro de geriatria, na praça Getulio 121 

Vargas, está em fase de conclusão,  tendo centros de fisioterapia, canchas de bocha e assistência social 122 

para idosos, tendo como sugestão para o novo nome da praça “Praça da Melhor Idade”. A reforma final 123 

das UTIs pediátricas no Hospital da Criança e Pronto Socorro, centro de ortopedia e centro da imagem 124 

em fase final. O mesmo está fazendo um acompanhamento diário de todas as UBS, por telefone e 125 

pessoalmente, havendo uma melhor percepção das UBS. Informes dos Conselheiros: o Conselheiro 126 

Cleiber, informou que participou de uma reunião na SMS, onde foram discutidos trabalhos e projetos 127 

da SMS. O Conselheiro Neto fez uma solicitação do plano de assistência farmacêutica, já aprovado 128 

pelo CMS, para que seja colocado na questão de pacto pela vida, solicita também uma avaliação com 129 

relação aos sete obtos dos casos de tuberculose. O Conselheiro Paulo Heusi, pede uma avaliação, dos 130 

órgãos governamentais para que haja facilidade de acesso a esses órgãos pelos deficientes. A reunião 131 

encerra-se as 21:30. 132 
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