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Ata número 012/2006, reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta 1 

Grossa, realizada na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, aos vinte e oito de setembro 2 

de dois mil e seis às 19:00 horas, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes: Edson Alves, 3 

Ana Paula C. P. de Carvalho, Rosemari B. Kovalechyn, Josiane Rocha Krustsch Oliveira, Mirian 4 

Malherbi Reusing, João Fernando Ferrari, Francisco Nestor Marochi, José dos Passos Neto, Cristina de 5 

Cássia Faria, Neumari P. da Cunha, Jurema T. Barbosa, César José Campagnoli,  André Luis de Luca, 6 

Paulo Saincler Reusing, Vera Lucia dos Santos, Remei Haura, Genecilda L. Gotardo, Célio Leandro 7 

Rodrigues, Luciamari Moro Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete Apª Soares, Paulo 8 

César Facin,  Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Antonio Alceu Fontana, Leidy G. da Silva, 9 

Selmo de Lima Vieira, Ines C. Lopes. Verificado quorum, a Presidente Neumari deu as boas vindas 10 

anunciando a reunião. Primeiro assunto em pauta, Aprovação das USAs (Unidade de Saúde e Apoio), a 11 

Presidente propôs cinco minutos, para que o gestor fizesse uma rápida explanação, e na seqüência as 12 

Comissões fizessem seus pareceres para posteriormente à aprovação ou não das USAs. A 13 

Coordenadora Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde Rosilene Gomes, distribuiu uma cópia 14 

do projeto básico de apoio aos conselheiros. A explanação foi feita pelo Dr. Alberto Calvet Neto, onde 15 

fez as determinadas considerações: que no momento em que as UBS encerram seus atendimentos de 16 

expediente, gera-se uma grande demanda, para os atendimentos no centro. As USAs, portanto, serão 17 

implantadas próximas aos terminais rodoviários, visando descentralização do atendimento, tornando 18 

um apoio ao usuário que poderá ser atendido mais próximo de sua comunidade. Dessa maneira, as 19 

USAs reestruturarão os atendimentos. Terá o funcionamento de doze horas, contando com médico 20 

clinico geral, pediátrico, 3 auxiliares de enfermagem, 4 auxiliares administrativos, 1 enfermeiro, 1 21 

zeladora. A Presidente abriu a discussão para plenária. A representante do CESCAGE e Conselheira 22 

Josiane Rocha, perguntou sobre a contratação de Recursos Humanos, onde o Dr. Calvet esclareceu que 23 

será aberto um edital para o processo licitatório. O Conselheiro Cleiber Marcio Flores, questionou a 24 

modificação do projeto inicial com relação a valores. Foi esclarecido pelo Dr. Calvet que procede ao 25 

mesmo valor acertado em R$60.000,00. O Conselheiro Cleiber perguntou a respeito das consultas, se 26 

serão suficientes para atender a demanda, e se terá um valor mínimo para as consultas. O Conselheiro e 27 

Gestor Municipal de Saúde Edson Alves, colocou que com certeza toda a demanda será atendida, 28 

havendo cinco consultas por hora, o mesmo propõe que seja formada uma comissão para fazer essas 29 

avaliações. O Dr. Calvet complementou dizendo que, as USAs não serão estáticas, e que irão 30 

adequando-as conforme as necessidades. A Conselheira Rosemari questionou como serão feitos os 31 

atendimentos de ginecologia e obstetrícia, e como a cotação será paga. O Dr. Calvet esclareceu que 32 

serão utilizados o trabalho de terceirização com os recursos do PAB – Piso de Atendimento Básico. A 33 

Presidente esclareceu ao gestor que, os Conselheiros necessitam do respaldo jurídico para a aprovação 34 

dos recursos para a terceirização dos serviços, solicitou ao gestor um parecer jurídico sobre esta 35 

questão, o que segundo ela irá tranqüilizar os conselheiros. O conselheiro Edson como gestor, 36 

comprometeu-se a encaminhar este parecer durante a semana ao CMS, e ainda considerou que já foi 37 

feita uma pesquisa sobre o assunto, havendo uma portaria de nº535, onde detalha o regulamento da 38 

forma como se deve fazer a contratação. O conselheiro Paulo Heuse questionou o horário de 39 

funcionamento e se haverá dois turnos de trabalho, solicitou um documento mais detalhado sobre a 40 

questão. Conseqüentemente, o Conselheiro Neto, pediu uma comprovação exata da impossibilidade do 41 

atendimento pelo sistema público de saúde, como, a falta de profissionais, e como serão feitas a 42 

contratação e distribuição de horários. E pergunta ainda, sobre a verba do PAB, como será paga, se 43 

através de procedimentos ou pelo pacote fechado. Solicitou um esclarecimento a este respeito, 44 



 

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

Fone: 3227 - 1446 

questionou também como será feito se não houver atendimento no centro, para onde irão os usuários. O 45 

Dr. Calvet explicou que, só será fechado o atendimento no centro, quando as USAs estiverem 46 

estruturadas. Após isso a Conselheira Josiane, solicitou uma visualização mais ampla a esta questão, 47 

para que se verifique se não há uma brecha da Lei no Plano Municipal, para que não ocorra problema 48 

posterior. O Conselheiro Edson esclareceu que há uma portaria, que estabelece a ´prestação de 49 

serviços; necessita apenas de um plano aplicativo que justifique e um aval do CMS. A Coordenadora 50 

Rosilene apresentou esta portaria aos Conselheiros, onde demonstra que os serviços podem ser 51 

terceirizados. Após esses esclarecimentos a Presidente solicitou o  parecer  da Comissão de Atenção 52 

Básica, o Conselheiro João Fernando Ferrari, colocou que não há como fazer um parecer favorável no 53 

momento, pelo fato da questão de contratação dos profissionais, vigilância sanitária e os 54 

questionamentos jurídicos, não terem ficado de forma clara. Portanto, não houve um parecer favorável. 55 

O Conselheiro Cleiber, da Comissão de Orçamento, relatou que o parecer feito pela equipe é de que 56 

consideraram um importante trabalho, o mesmo solicitou uma cópia do contrato para que a Comissão 57 

possa elaborar um parecer completo, questionou qual as entidades dentro do município estão recebendo 58 

o serviço prestado por determinada empresa privada na faixa de dois anos. Sugeriu que, não seja 59 

colocado no contrato da prestadora o período de contratação de dois anos e que o serviço seja 60 

fiscalizado. A Coordenadora Rosilene, explicou que o contrato será elaborado mediante licitação, e 61 

uma das entidades que utiliza esse serviço é a Madre Tereza. A Coordenadora Municipal do Programa 62 

DST/AIDS, Ines C. Lopes, complementou que o próprio Ministério da Saúde, usa critérios da 63 

existência das instituições para a seleção. O Conselheiro Campagnoli, colocou que há pré-requisitos e 64 

pareceres jurídicos, não tendo como não ser aprovado e  que juridicamente terar-se-á um respaldo, e 65 

que o CMS deve sim fiscalizar. Contudo,  o Conselheiro Cleiber, colocou que a Comissão dará seu 66 

parecer favorável, com a ressalva de que haja o procedimento jurídico. O Conselheiro Edson fez a 67 

leitura do documento, que assegura a possibilidade do gestor complementar seus serviços através de 68 

outros de forma privada, através de contratos e convênios, com a  condição de parcerias do gestor 69 

publico. Após a leitura o Conselheiro Cleiber salienta que neste documento não consta o período de 70 

dois anos da prestação de serviços privados. O Conselheiro Edson justificou, colocando que dessa 71 

forma se evita a participação de aventureiros. O Conselheiro Neto colocou que, as contratações do 72 

Ministério da Saúde, têm sido de formas irregulares, e que esta portaria vêm organizando a questão. 73 

Contudo a Presidente sugeriu duas propostas, a primeira para aprovação na próxima reunião ordinária 74 

do CMS, e a segunda aprovar nesta reunião. O Conselheiro Edson colocou que, os conselheiros devem 75 

estar conscientes. O Conselheiro Campagnoli, foi favorável que fosse votado nessa reunião, já que a 76 

mesma foi convocada para esta finalidade, e que a Mesa Diretora exponha as pendências comentadas. 77 

Portanto, a Coordenadora Rosilene, trará as argumentações dos conselheiros para posteriormente ser 78 

votado. A Conselheira Josiane colocou, que quando há convênios se tem uma prestação de contas, e 79 

segundo o que ela entendeu, não há necessidade da prestadora estar atuando por dois anos apenas deve 80 

haver o registro de CNPJ, e o que se deve avaliar é o balanço patrimonial de pelo menos um ano. O 81 

Conselheiro Neto solicitou mais clareza na necessidade de contratação para o sistema público. Segundo 82 

o Conselheiro Paulo Facin, o Conselheiro Edson, não expõe um projeto e sim uma intenção, e a 83 

necessidade de contratação de profissionais acontecerá, de acordo com a necessidade e a importância 84 

de se verificar o  projeto antes de sua aprovação. Complementando, o Conselheiro Cleiber sugeriu que 85 

as Comissões possam opinar a respeito das contratações, e que as empresas primeiramente apresentem 86 

um relatório ao CMS, como forma de avaliar as ações e que seja firmado em  contrato. A Coordenadora 87 

Rosilene evidenciou  que as empresas apresentarão relatórios quinzenais, quais serão repassados ao 88 
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CMS. O Conselheiro Paulo Facin colocou que deverá estar implícito no projeto, que a equipe realizará 89 

trabalhos de qualidade. Na seqüência a coordenadora fez a leitura de todas as considerações propostas 90 

pelos conselheiros. E novamente a Presidente propôs à plenária, duas alternativas aprovação nesta 91 

reunião ou na próxima, sendo aceita a segunda proposta, que fosse votado na próxima reunião. 92 

Segundo item da pauta, a Coordenadora Municipal do Programa DST/AIDS, Ines C. Lopes, apresentou 93 

o plano de Aplicação, para o repasse de subvenção para ONGs – Reviver e Renascer, Ines explicou que 94 

em outras reuniões do CMS, expôs sobre a verba PAM – Plano de Ações e Metas – para AIDS e o 95 

remanejamento de ONGs que trabalham com AIDS, colocou que demonstrou como serão utilizados 96 

esses recursos, através de subvenção social. Explicou que, o Renascer quer trabalhar com a 97 

sustentabilidade da ONG, e expôs que as subvenções serão para novembro e dezembro, onde os 98 

conselheiros poderão observar através do Plano de Aplicação. Na seqüência demonstrou o plano e as 99 

atividades que serão realizadas. Quando foi questionada pela conselheira Josiane a respeito do nome do 100 

Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais, se a instituição não estaria incentivando a 101 

homossexualidade, já que a mesma considera homossexualidade como um desvio de conduta. A 102 

coordenadora Inês defendeu, argumentando que não seria o momento para questionar a razão social da 103 

ONG, e  deu prosseguimento a apresentação dos planos de aplicação. Relatou que o grupo está 104 

confeccionando camisetas e lingerie. Novamente a conselheira Josiane questionou a atividade, se não 105 

estaria por sua vez incentivando a prostituição. Vários conselheiros manifestaram-se contra a idéia da 106 

conselheira Josiane, pois consideram que a laborterapia é de extrema importância para desenvolver o 107 

potencial desta clientela. Após a explanação a Presidente colocou o plano para votação, sendo aprovado 108 

pela plenária por quatorze votos favoráveis e nenhuma abstenção. Terceiro item de pauta, a Presidente 109 

leu os informes da Mesa Diretora, sobre a terceirização de serviços hospitalares e da necessidade do 110 

parecer das comissões. Quarto item da pauta, informes dos conselheiros: o Conselheiro Neto relatou 111 

sobre o encontro de Gestão do trabalho no SUS e Saúde do Trabalhador, onde foi  bastante 112 

questionado, sobre o repasse de recursos para terceirização. Falou também de sua angustia diante do 113 

compromisso que os gestores têm que ter com a atenção básica, visto que é a única que deve ter gestão 114 

pelo Município e que não deve ser terceirizada, afirma que os conselheiros estão esquecendo desses 115 

princípios, e dos demais princípios do SUS, para tentar auxiliar o gestor. Após os informes encerrou-se 116 

a reunião as 20:45.            117 


