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Ata número 013/2006, reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta Grossa, 1 

realizada na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, aos dias dez de outubro de dois mil e 2 

seis às 19:00 horas, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes: Ana Paula C. P. de 3 

Carvalho, Lenir Monestirsky, Maria Lucia T. Vettorazzi, Rosemari B. Kovalechyn, Mirian Malherbi 4 

Reusing,  Estela Galvan Cuchi, Giana Carla P. Machado, Luiz Jacintho Siqueira, João Fernando 5 

Ferrari, José dos Passos Neto, Cristina de Cássia Faria, Neumari P. da Cunha, Jurema T. Barbosa, 6 

André Luis de Luca, Vera Lucia dos Santos, Idison Souza Pinto, Remei Haura, Luciamari Moro 7 

Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Casturina Lopes Miranda, Carlos Eduardo Coradassi, Valmir 8 

de Santi, Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Alceu José Batistel, Jean Paulo, Jucidia do Rocio 9 

Andrade, Débora Lee, Carla Cabarrauz, Maria de Fátima Juskow Fiebig. Verificado quorum, a 10 

Presidente Neumari deu as boas vindas a todos e  principalmente aos visitantes da Promotoria Pública, 11 

entidade Renascer, Conselho da Criança e Adolescente. Primeiramente justificou-se junto aos 12 

conselheiros que devida a falta da disponibilidade de  veículo, houve  atraso na entrega das 13 

convocações para reunião. Como 1º assunto de  pauta é a aprovação das Atas 011/2006 – foram feitas 14 

algumas retificações ficando assim alterada; na linha 20 “... questionário solicitado pelo Ministério 15 

Público e não Ministério da Saúde”, linha 28 “o nome da professora representante do CESCAGE é 16 

Silvana e não Silmara”, linha 45 “as reclamações são repassadas à Regional de Saúde e não ao 17 

Ministério da Saúde”, linha 54 “... repassa ao Município reclamações com respeito à Atenção Básica, e 18 

não com respeito de Atenção Básica”, linha 112, a conselheira Casturina Lopes Miranda acrescentou 19 

algumas colocações em relação a III Plenária Devolutiva Estadual, ficando assim completada - onde 20 

em respeito a diretrizes da regionalização do SUS, e com a contribuição de cidades Paranaenses que se 21 

fizeram representar na respectiva Plenária, foram eleitos quatro delegados (as), para a Plenária 22 

Devolutiva Nacional de Saúde do trabalhador, os quais irão receber uma ajuda de custo para divulgar, 23 

monitorar e fiscalizar a efetivação das principais propostas relacionadas à saúde do trabalhador por 24 

região, sendo deliberados na Plenária Devolutiva da III Conferência Nacional de Saúde do 25 

Trabalhador. Sendo assim aprovada a Ata com as devidas considerações. Quanto à aprovação da Ata 26 

012/2006 Reunião Extraordinária, serão feitas algumas colocações de falas dos conselheiros, e será 27 

aprovada na próxima reunião Ordinária. Primeiro assunto da Ordem do Dia – Terceirização dos 28 

Serviços de Saúde, a Presidente Neumari explicou que pela falta de segurança e informações, a Mesa 29 

Diretora, a pedido de alguns conselheiros de saúde, convidou o Promotor de Justiça Fuad Chafic Abi 30 

Faraj, para fazer uma explanação a esse respeito. O Promotor explicou que esse tema trás muitas 31 

controvérsias, pois se abrem duas portas, uma para a corrupção e outra para as irregularidades, 32 

enfatizou que o Poder Público não pode se desfazer de suas incumbências e responsabilidades. Fez uma 33 

defesa, pois segundo ele não há cabimento o poder público privatizar os atendimentos em hospitais 34 

públicos, pois é de obrigação atender pelo sistema único de saúde. A não ser que haja extrema 35 

necessidade. Geralmente se torna mais caro à terceirização, apesar de os gestores afirmarem o 36 

contrário, um dos motivos são, os superfaturamentos, a falta de prestação de serviços e o mesmo ser 37 

pago. Outros fatos importantes são os débitos trabalhistas, onde trabalhadores e credores revoltam-se 38 

contra o município, fora isso a responsabilidade civil, danos morais, erros clínicos também caem contra 39 

o município e Estado, devendo o município arcar com essas responsabilidades. Segundo ele um dos 40 

motivos que leva a terceirização é, as dificuldades de condução e organização do sistema público de 41 

saúde, porém mais complicado ainda é o sistema privado. Após essa explanação, a Presidente abriu 42 

espaço à plenária para esclarecerem as dúvidas ainda pendentes, o conselheiro Valmir de Santi 43 

questionou a respeito do limite prudencial com relação ao aumento do serviço público e se há algum 44 
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argumento jurídico para a contratação de recursos humanos na forma terceirizada. Segundo o 45 

Promotor, há muitos cargos desnecessários, como os de chefias, e uma possibilidade seria o 46 

remanejamento do setor administrativo, para que haja prioridades, sendo a saúde um direito 47 

fundamental, não deixando de montar uma estrutura essencial. Posteriormente o conselheiro Idison 48 

Souza, questionou ao Promotor se ele recomendaria a  aprovação das terceirizações por parte do CMS. 49 

O Promotor fez a seguinte  colocação, que de maneira alguma está na função de influenciar qualquer 50 

conselheiro a respeito dessa questão, estando apenas na qualidade de visitante e esclarecendo as 51 

dúvidas, a intenção é propor as iniciativas públicas. A conselheira Maria Lucia solicitou ao Promotor, 52 

uma sugestão em relação ao quadro de funcionários afastados da secretaria de saúde e de educação por 53 

problemas de saúde. O Promotor aconselhou-a  para que cada caso seja analisado particularmente junto 54 

ao sindicato e outros órgãos competentes ao assunto. Após esclarecimentos a Presidente justificou 55 

novamente o motivo pelo qual estava presente o Promotor, segundo ela as terceirizações não foram 56 

votadas anteriormente pela falta de informações sobre o assunto, pois o parecer jurídico por conta do 57 

gestor não foi repassado em tempo hábil para análise, para saber do ponto de vista legal quais são os 58 

procedimentos para que o CMS pudesse responder de forma correta, para que não acarrete um ônus ao 59 

CMS futuramente. E como considerações finais, o Promotor agradeceu a atenção de todos, falou que 60 

foi muito prazeroso, tendo ele exposto os argumentos como promotor público, solicitou que todos 61 

sejam criteriosos em suas decisões. Segundo assunto da Ordem do Dia – Apresentação das CEVES – 62 

Comissão Municipal Permanente de Estudos, Análises e Enfrentamento às Violências Físicas, 63 

Psicológicas e Exploração Sexual – a palestrante e assistente social Maria Cezekalsk, explicou que a 64 

CEVES é uma das políticas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi 65 

criada em 2002 pelo decreto de 2004 e reformulada em 2005, uma das prioridades é a formação de 66 

políticas ou propostas políticas, e mobilização da comunidade para ação preventiva contra a violência, 67 

tendo como objetivo maior sensibilizar os profissionais contra os índices de violência. O projeto surgiu 68 

anteriormente com iniciativas de assistentes sociais, mais os órgãos oficias que fazem os 69 

encaminhamentos necessários são os Conselhos Tutelares, a mesma apresentou alguns dados 70 

estatísticos de violência nos últimos anos, e por esses dados que ela solicitou a formação da rede de 71 

integração para atendimento e combate à violência, fazendo portanto um convite ao CMS e integração 72 

de todos os conselheiros. A partir dessa explicação, a Presidente abriu espaço para que a plenária 73 

pudesse  manifestar-se com perguntas ou sugestões, o conselheiro Cleiber Marcio Flores, sugeriu que 74 

haja uma capacitação a todos os agentes comunitários de saúde, onde estarão mais bem preparados para 75 

enfrentar e direcionar esses problemas, já que eles têm contato direto com a comunidade. Segundo a 76 

palestrante já houve iniciativas por parte da Drª Maria Angélica, para essa capacitação, relata também 77 

que a CEVES já fez solicitações de recursos para esse trabalho, pois ele deve ser permanente e devido 78 

2006 ser um ano eleitoral, o projeto foi encaminhado a Curitiba para Secretaria do Estado e está 79 

parado, aguardando respostas. A Presidente Neumari propôs que se forme dentro do setor de saúde uma 80 

comissão com vários representantes, para discutir o assunto e adapta-lo à realidade, já que o projeto 81 

envolve várias áreas da saúde e outras secretarias. A proposta foi aprovada e votada pela plenária, 82 

portanto o CMS entrará em contato com os conselheiros para a formação da comissão. Maria encerrou 83 

sua apresentação e agradeceu a atenção e colaboração de todos. Terceiro assunto da Ordem do Dia – 84 

Informes da Mesa Diretora, o conselheiro Cleiber fez a leitura dos ofícios recebidos pelo CMS, o 85 

primeiro oficio é o recebimento do relatório de prestação de contas, referente ao primeiro e segundo 86 

trimestre de dois  mil e seis, enviado pela SMS, o segundo ofício lido foi com relação à justificativa e o 87 

projeto básico para administração das USAs – unidades de saúde de apoio, emitido pela SMS. O CMS 88 
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recebeu do Ministério Público, oficio solicitando a manifestação acerca das noticiadas terceirizações 89 

dos serviços hospitalares, recebeu também oficio da Fundação PROAMOR com a substituição do 90 

conselheiro Paulo Saincler Heusi, onde sua suplente ascendeu como titular ficando assim definido: 91 

Vera Lucia dos Santos Suplente e a senhora Maria de Fátima Juskow Fiebig como titular; foram 92 

emitidos ao CMS dois convites um para participar da Oficina de elaboração do PAM/2007, e, outro 93 

para a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta 94 

Grossa. Após, deu-se prosseguimento com os Relatos das Comissões – Atenção Básica: o conselheiro 95 

Carlos Coradassi fez o convite a todos os demais conselheiros para que participem das reuniões. 96 

Orçamento: o conselheiro Cleiber. Informou que haverá uma reunião no próximo dia 17/10/06, e a 97 

pauta serão a formação do regimento interno e análise da prestação de contas do primeiro e segundo 98 

trimestre de 2006, na área de saúde. Ética e Controle Social: a conselheira Casturina informou a data da 99 

reunião a ser realizada para a conclusão do regimento interno da comissão no dia 24/10/06. Sistema 100 

Hospitalar e Especialidades: a conselheira Luciamari Moro, relatou que recebeu um oficio do Grupo 101 

Renascer, solicitando um esclarecimento a respeito da colocação feita na última reunião extraordinária, 102 

pela conselheira Josiane Rocha Krustsch Oliveira, sobre os trabalhos realizados pelo grupo, a 103 

conselheira Luciamari portanto, cedeu um espaço no momento de seu relato para a representante do 104 

Grupo Reviver, Débora Lee, onde fez um manifesto de indignação para com a conselheira, que não 105 

estava presente na reunião, sua suplente a conselheira, Mirian Malherbi Reusing, solicitou que o oficio 106 

seja encaminhado  a ela para que possa esclarecer a situação de mal entendido. Gestão de Saúde no 107 

SUS e Saúde do Trabalhador: a conselheira Jurema T. Barbosa, relatou sobre a Oficina realizada pela 108 

comissão, onde estiveram presentes o Promotor Fuad, o Presidente do sindicato Leovanir e a Presidente 109 

do SINDISAÚDE Elaine, o encontro reuniu mais de 40 profissionais na área de saúde servindo para 110 

fortalecer a categoria e propor melhorias no SUS. Informes dos conselheiros: o Conselheiro Idison, 111 

anunciou a fase final da formação de uma comissão provisória para atuar na assistência de saúde 112 

mental, muito em breve o mesmo trará ao conselho mais noticias sobre o assunto, o conselheiro 113 

Cleiber, apresentou a cartilha nova da política de atenção básica, onde terá cópia disponível a qualquer 114 

conselheiro na sede do CMS. Sem mais se encerrou a reunião as 21:25.    115 


