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Ata número 014/2006, reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta Grossa, 1 

realizada na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, aos dias quatorze de novembro de 2 

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

Maria Lucia T. Vettorazzi, Rosemari B. Kovalechyn, João Fernando Ferrari, Francisco Nestor Marochi, 4 

José dos Passos Neto, Neumari P. da Cunha, Jurema T. Barbosa, César José Campagnoli, Vera Lucia 5 

dos Santos, Maria de Fátima Juskow Fiebig, Idison Souza Pinto, Genecilda L. Gotardo, Luciamari 6 

Moro Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Silvonete Apaª Soares, Casturina Lopes Miranda, 7 

Paulo César Facin, Carlos Eduardo Coradassi, Valmir de Santi, Cleiber Marcio Flores, e os 8 

participantes: David Aroldo Nascimento, Rosilene Gomes. Verificada a presença de quorum a 9 

Presidente Neumari deu as boas vindas a todos. Primeiro assunto da pauta : Aprovação das atas –  10 

a ata de nº  012/2006 – reunião extraordinária do mês de setembro, foi aprovada sem modificações; ata 11 

de nº 013/2006 – reunião ordinária do mês de outubro, a pedido dos conselheiros será feito algumas 12 

colocações e apresentada na próxima reunião ordinária. Ordem do Dia: Prestação de contas da 13 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em relação aos três primeiros trimestres de 2006 – quem 14 

fez a apresentação foi a Coordenadora Administrativa da SMS, Rosilene Gomes, antes de iniciar a 15 

apresentação solicitou aos conselheiros que caso haja dúvidas, que os mesmos sejam objetivos nas 16 

perguntas e se desejarem outra apresentação tentem ser claros nos pontos argumentados. Primeiramente 17 

demonstrou dado estatístico de atendimentos feitos pelo SIAT e SAMU, colocou que o Hospital 18 

Municipal é o que mais recebe os pacientes, demonstrou graficamente o número de consultas 19 

especializadas em neurologia, neuropediatria entre outras realizadas no Hospital Municipal. Em 20 

seguida mostrou vários gráficos descritos o valor de materiais, trabalhos realizados, transporte, e 21 

demais despesas, mês a mês na área da saúde em repasses do Governo Federal. Abriu-se um espaço 22 

para que os conselheiros questionassem suas dúvidas e fizessem suas sugestões . O conselheiro João 23 

questionou sobre determinado valor de R$13.545,20 no mês de setembro com relação a passagens de 24 

viagens, questionou também a diferença de entradas e saídas dos valores demonstrados. Rosilene 25 

explicou que o transporte de pacientes foi terceirizado, pelo fato de que as horas extras dos 26 

funcionários estavam saindo mais caro do que a terceirização; sobre  a diferença de valores a mesma 27 

explicou que fica em um fundo de reservas. O conselheiro José dos Passos Neto sugeriu que as 28 

apresentações sejam feitas de acordo com cada especificação sendo separadas e não por categoria de 29 

mês a mês como foi apresentado. O conselheiro Cleiber colocou que a comissão de orçamentos irá 30 

verificar todos os valores desde as notas fiscais através de pesquisas de amostragem, porém o que mais 31 

preocupa são as sobras de verbas, que ficam paradas podendo ser usadas em outras coisas como 32 

exemplo a atenção básica. Com relação aos atendimentos prestados pelo SAMU e SIAT, a conselheira 33 

Rosemari questionou qual o motivo da maioria dos casos atendidos serem encaminhados ao Pronto 34 

Socorro. O conselheiro Edson na qualidade de gestor lhe respondeu, que é pelo fato de que  SAMU e 35 

Pronto Socorro atenderem média e pequena complexidade e os demais hospitais não aceitam pacientes 36 

de imediato, portanto se está no Pronto Socorro o paciente estará ao menos medicado aguardando uma 37 

vaga em outro hospital. Devidas algumas colocações dos conselheiros o conselheiro Campagnoli, 38 

sugeriu que a Rosilene apresente na próxima reunião a pactuação do ano de 2006. A conselheira 39 

Silvonete questionou sobre o curso organizado pela SMS, realizado pela Universidade Federal do 40 

Paraná onde irá disponibilizar algumas vagas para alguns funcionários da Prefeitura, a mesma disse que 41 

soube que a verba destinada a esse curso seria do COMAD – Conselho Municipal Anti Drogas, 42 

portanto a conselheira questionou de que local realmente sairá a verba destinada ao pagamento desse 43 

curso. Rosilene respondeu que não há certeza que o curso foi aprovado mas o recurso que será 44 
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destinado será realmente do orçamento do COMAD. A conselheira Silvonete argumentou que se a  45 

verba é da  orçamentária do COMAD, quem delibera  é o conselho portanto seria o certo que os 46 

conselheiros também participassem do curso. Após as colocações e sugestões encerrou-se a 47 

apresentação da prestação de contas. Rosilene finalizou com a informação sobre o convênio do 48 

Hospital da Criança que não será mais em forma de Tripartite, e sim convênios com o município e 49 

entidades, segundo ela será encaminhada ao CMS, na sexta-feira dia 17/11/06, a proposta apresentada, 50 

serão encaminhados também para as comissões de orçamento, especialidades e ética, para que possam 51 

analisar e também participarem de uma reunião com a SMS e a Secretaria de Negócios Jurídicos,  para 52 

discutirem o assunto, a data da reunião ainda será definida. Sobre a prestação de contas a Presidente 53 

sugeriu como proposta de encaminhamento, que todas as questões levantadas e sugestões possam ser 54 

apresentadas na próxima reunião, a forma de como poderão ser feitas as próximas prestações e a 55 

maneira de como adequá-las. A plenária concordou com a proposta feita. Segundo item da Ordem do 56 

Dia: a Presidente questionou o gestor sobre a farmácia Popular, que solicitou ao CMS a  indicação de 57 

um conselheiro para fazer parte do conselho permanente que fará a avaliação da ação e evolução da 58 

farmácia. O conselheiro Campagnoli sugeriu para que fosse indicado um conselheiro fora da área de 59 

atuação técnica, portanto que fosse um usuário. Sendo assim a Presidente pediu para que os 60 

conselheiros interessados em participar colocassem seus nomes para apreciação, o conselheiro Idison 61 

ficou como o conselheiro representante já que o mesmo representa a categoria de usuários. A 62 

conselheira Maria Lucia solicitou que os conselheiros tragam suas sugestões para o relatório de gestão  63 

a ser entregue em janeiro. O conselheiro Cleiber sugeriu que a mesma solicitasse uma reunião 64 

especifica para esse assunto. A Presidente fez a  leitura dos ofícios enviados ao CMS, um deles é o 65 

seminário a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro, onde irá participar apenas um representante, 66 

ficando intitulada a conselheira Luciamari como titular e a conselheira Casturina como suplente. Outro 67 

oficio é da 3ª Regional de Saúde, solicitando um representante para fazer parte da comissão de Saúde 68 

Mental, onde a conselheira Jurema se inscreveu e foi aprovada pela plenária. Enviado ao CMS pelo 69 

Conselho Nacional de Saúde, um oficio de convite aos conselheiros sem limite de vagas para 70 

participarem de uma Plenária nos dias 11,12 de dezembro, sendo que as despesas serão pagas pelo 71 

CMS, sendo assim a Presidente solicitou o auxilio do gestor  para a possibilidade de estar 72 

disponibilizando verbas para ao menos uma vaga, inscreveram-se o conselheiro Idison e a conselheira 73 

Casturina, será feito um oficio pela SMS para verificar possibilidades em realizar a viagem. Nos dias 74 

13 e 14 de dezembro também em Brasília haverá outro evento, foi discutido a possibilidade de 75 

permanecerem os mesmos conselheiros que participarão do evento dos dias antecedentes. A Presidente 76 

relatou como foi a III Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Paraná, acontecida nos dias 25 e 77 

26 de outubro, onde foi eleito o conselheiro Cleiber como representante regional. A Presidente fez o 78 

relato sobre a reunião organizada pelo Deputado Jocelito Canto no dia 07 de novembro com relação a 79 

saúde de Ponta Grossa, segundo a Presidente o Conselho não havia sido convidado, porém alguns 80 

conselheiros compareceram pelo fato de estar divulgado a reunião em jornais, explicou que o convite 81 

só chegou ao CMS dois dias após a reunião e que segundo a Presidente não foi produtiva.A conselheira 82 

Silvonete fez a leitura dos ofícios enviados pelo CMS, foram  enviados a SMS os seguintes ofícios: 83 

solicitação de nomes e cargas horárias juntamente com seus respectivos números de inscrições do 84 

CRM, dos funcionários que atual no Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, do SUS sob cuidados da 85 

OSCIP e Madre Paulina. Foram feitos pedidos de Leis de Subvenção, para repasses de recursos 86 

mediante convênios com as Casas de Apoio para adultos vivendo com HIV/Aids. Solicitação de 87 

veiculo para transporte dos conselheiros à III Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Paraná. 88 
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Após a leitura dos ofícios seguiu-se com o Relato das Comissões: Comissão de Atenção Básica – o 89 

coordenador da comissão Carlos Coradassi, informou que estão reunindo-se periodicamente na sede do 90 

CMS, quem estiver interessado a participar da comissão as reuniões estão sendo realizadas às quartas-91 

feiras. Comissão de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e Especialidades – a coordenadora 92 

Luciamari,relatou que houvera reuniões, porém nenhum fato relevante. Comissão dos conselhos Locais 93 

– o coordenador Paulo Facin, informou que será realizado um encontro para os Conselhos locais de 94 

Saúde no dia 02 de dezembro, o local ainda não foi definido. Comissão de Ética e Controle Social – a 95 

coordenadora  Casturina informou que a Comissão de Ética integrou-se à comissão de Sistema 96 

Hospitalar e Especialidades, pelo fato de não haver integrantes na comissão. Comissão de Orçamento – 97 

o coordenador Cleiber anunciou que será definida a data para reunião para avaliação de contas do 98 

1º trimestre de 2006, será feito um esboço do regimento interno da comissão. Relato do Gestor – o 99 

conselheiro Edson em qualidade de gestor relatou que muitas coisas importantes devem ser ditas entre 100 

elas a construção do Hospital da Criança e reformas do Pronto Socorro que estão em conclusão final. 101 

Segundo ele somente as coisas ruins são divulgadas pela imprensa, o mesmo está pessoalmente 102 

fotografando todas as ambulâncias de outros municípios que chegam para terem seus pacientes 103 

atendidos pelo Pronto Socorro, será implantado UTIs, e ativando o centro cirúrgico que anteriormente 104 

servia de deposito. Falou sobre o caso da criança que morreu por falta de UTI, onde há muitas criticas, 105 

porém não há ninguém falando sobre as vitimas atendidas pelo SAMU/SIAT ou pronto Socorro, citou 106 

que se morrem mais pessoas vitimas do trânsito e raramente por falta de UTI, fica por tanto registrado 107 

seu lamento pela falta de UTI, por não poder socorrer mais uma criança. Outras informações são de 108 

que, está sendo procurado cada vez mais melhorar a atenção  básica, e que a atual gestão não está mais 109 

aceitando profissionais que não cumprem suas cagas horárias e finalmente pede para que as comissões 110 

analisem o projeto das USAs – unidades de Saúde e Apoio, pois o mesmo passou por reformulações. A 111 

conselheira Silvonete sugeriu para que os horários dos funcionários fossem fiscalizados pelo CMS, 112 

para que o ônus não caia somente para a SMS. Informes dos Conselheiros – o conselheiro Idison 113 

questionou qual o horário de expediente do PSF, questionou também a veracidade de um anúncio feito 114 

em viva voz no programa de rádio Rogério Sermam, sobre o fechamento da UBS Madre Josefa, e que 115 

se for verdade o mesmo pede a intervenção do CMS para impedir esse desfecho, seja qual for o motivo 116 

e que aja uma solução. O conselheiro relata ainda que seu suplente o conselheiro Remei Haura lhe 117 

comunicou que seu filho de 16 anos, esteve acometido de saúde no dia 14/11/06, residente no J. Vila 118 

Velha, veio conduzido ao Hospital Municipal às 4:30 da manhã, segundo as informações foi muito mal 119 

atendido, e por deficiência de prática do enfermeiro que ao atende-lo, errou a aplicação da injeção 120 

endovenosa, ocorreram outras falhas que serão mais bem esclarecidas na próxima reunião.O 121 

conselheiro colocou que a falta de credenciais dos conselheiros prejudica sensivelmente em poder agir. 122 

O conselheiro foi esclarecido pelo conselheiro Edson que falou sobre o PSF, o horário de trabalho é de 123 

8 horas de segunda a sexta-feira, sobre o acontecimento do Pronto Socorro, deverá ser analisado pois o 124 

mesmo disse que já presenciou alguns fatos, que na maioria das vezes os pacientes falam que foram 125 

agredidos pelos funcionários e chamaram a imprensa, como aconteceu com uma senhora que chegou 126 

com o braço machucado e falou que era o segurança do hospital que havia machucado- a . Outro 127 

informe foi do conselheiro Campagnoli, que relatou que está sendo feito um termo de “cooperação 128 

mutua” do conselho de farmácia com o estado, visando regularizar a abertura clinicas odontológicas 129 

sem credenciais, pois a vigilância sanitária do Estado do Paraná, não exige o registro de RT. Será 130 

emitido ofício a todos os municípios para fazer com que se cumpra a lei, por isso o conselheiro pede 131 

respaldo ao CMS se houver necessidade. Sem mais encerrou-se a reunião as 21:40.                         132 


