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Ata número 015/2006, reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta Grossa, 1 

realizada na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, ao dia doze de dezembro de dois mil e 2 

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, Giana C. P. Machado,  Luiz Jacintho 4 

Siqueira, João Fernando Ferrari, Francisco Nestor Marochi, José dos Passos Neto, Cristina de C. Faria, 5 

Neumari P. da Cunha, Jurema T. Barbosa, César José Campagnoli, Maria de Fátima Juskow Fiebig, 6 

Idison Souza Pinto, Luciamari Moro Conforto dos Santos, Claudia Maria Hey, Casturina Lopes 7 

Miranda, Paulo César Facin, Valmir de Santi, Cleiber Marcio Flores, e os participantes: Ines Chuy 8 

Lopes, Regina Rosa, Débora Lee e Franciele Koehler Alves. Verificada a presença de quorum a 9 

Presidente Neumari deu as boas vindas a todos, procedendo a reunião com a aprovação das Atas. Ata 10 

013/2006 – reunião Ordinária – aprovada; Ata 014/2006 – reunião Ordinária – aprovada sem 11 

alterações. Após aprovação das Atas foi apresentado o Primeiro Item da Ordem do Dia – 12 

Apresentação e Votação do Projeto Básico para Contratação de Serviços na Área de Pediatria do 13 

Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira – quem fez a explanação foi a Coordenadora 14 

Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Rosilene Gomes, a mesma reportou-se a 15 

reunião anterior onde já apresentara o projeto e o mesmo foi analisado pelas comissões que solicitaram 16 

modificações, Rosilene explicou que as alterações pedidas foram acrescidas ao projeto e solicitou para 17 

que as Comissões fizessem seus pareceres. Comissão de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e 18 

Especialidades: O conselheiro Valmir questionou sobre a alteração do valor do contrato de 19 

R$700.000,00 (setecentos mil reais) para R$850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais), sendo ele 20 

esclarecido por Rosilene de que essa alteração já havia sido concedida pelo Governo do Estado. Logo 21 

após, o conselheiro Valmir fez suas colocações, observou que todas as solicitações foram realizadas e 22 

com isso uma melhora no projeto, e que, entretanto é um contrato entre Estado/Município, que 23 

independente do repasse do Estado o Município torna-se obrigado a cumprir e suprir a parte do Estado, 24 

o conselheiro também observou a clausula em que se o Estado não repassar verbas que desobrigue o 25 

município, inclusive incidindo multa – Lei 86 e 87 no parágrafo do contrato, onde enfatiza todas as 26 

formas de multas quando recendido o contrato – Lei Municipal 85 de dezembro de 2005 sendo a lei 27 

adicionada ao projeto. Após essas colocações a Comissão torna o projeto favorável e aprovado. 28 

Comissão de Orçamento: o Conselheiro Valmir também integrante desta comissão enfatizou que a 29 

maior dúvida da comissão é sobre a questão financeira se o município conseguirá bancar o Hospital 30 

caso o Estado venha a falhar mesmo tendo em contrato a cláusula de garantia. E em frente a isso não 31 

tem como emitir um parecer enquanto comissão, pois não possuem esse conhecimento. Sobre esse 32 

assunto o Conselheiro Campagnoli pensa da mesma forma e com a mesma preocupação, se os repasses 33 

não acontecerem mediante convênios após licitações, portanto o conselheiro sugere que se aprove o 34 

projeto com ressalvas para esse questionamento. Sugerindo também como proposta a previsão 35 

Orçamentária Municipal enquanto garantia de funcionamento do hospital caso o estado não efetive o 36 

repasse. Outra colocação do conselheiro Valmir foi a respeito da terceirização, como ficará a 37 

substituição de recursos humanos para o pagamento de pessoal e como será tratado isso legalmente. A 38 

representante e Secretária de Administração e Negócios Jurídicos Adelangela explicou que, 39 

contabilizado como outras despesas correntes. Na seqüência Adelangela, fez uma observação sobre os 40 

bens móveis e imóveis, leu a minuta da legislação no que se refere às obrigações legais da contratada. 41 

Após as colocações e ressalvas a presidente põe o projeto para votação e aprovação. Antes da votação 42 

acontecer, o Conselheiro Neto questiona se o que estará sendo votado será o Projeto ou a Terceirização 43 

em si; Esclarecidas as dúvidas de que era apenas o projetos que estava sendo votado, o mesmo 44 
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aprovado por seis votos favoráveis; quatro votos contrários, dentre eles o voto do Conselheiro Paulo 45 

Facin que representa o Grupo Fauna de Proteção aos Animais neste Conselho; e cinco abstenções, 46 

sendo que uma destas é do conselheiro Cleiber Márcio Flores, representante da Sociedade Beneficente 47 

São José, do seguimento usuário. Sobre as abstenções o conselheiro Campagnoli pediu uma 48 

justificativa aos demais conselheiros, já que o projeto foi analisado e discutido, sendo que todos têm o 49 

direito de votar contra ou a favor. A conselheira Jurema cita como um exemplo à aprovação das atas 50 

que muitos conselheiros não estão lendo antecipadamente. O conselheiro Valmir justificou sua 51 

abstenção não sendo somente como uma questão de entendimento no assunto, mas um dos fatos é a 52 

própria terceirização de recursos humanos. Segundo Item da Ordem do Dia – Apresentação e votação 53 

do Plano de Aplicação para as Casas de Apoio – a Presidente justificou que a conselheira Silvonete, 54 

qual iria fazer a apresentação não pode estar presente por motivos justificados, ficando o assunto para 55 

pauta da próxima reunião. Procedendo ao Terceiro Item da Ordem do Dia – Apresentação e votação 56 

do Plano de Ações e Metas 2007, do setor de DST/AIDS e Prestação de Contas 2006 – quem fez a 57 

explanação foi à técnica responsável pelo plano, Inês Chuy Lopes, a qual apresentou como é o 58 

funcionamento do plano os objetivos e as metas. Explicou que foi elaborado um material educativo 59 

para reeducação de danos, sendo que redução de danos acabou sendo transferida para o CAPS, onde foi 60 

necessário que o estado fizesse um remanejamento de verbas devido à necessidade de grande compra 61 

de matérias utilizado como: seringas, água destilada entre outros. Está sendo realizado no CAPS, 62 

reuniões mensais desde maio de 2006, com treinamentos e seminários. Está sendo feito a distribuição 63 

de leite para crianças filhas de mães soro positivo, como forma de prender as mães para o tratamento 64 

adequado, comprados com verbas do P.A.M. A Presidente solicitou a Inês uma explicação sobre os 65 

vales transportes da secretaria de finanças, e como fica a questão de carteirinhas para isenção tarifaria. 66 

Segundo Inês, haverá uma reunião com a Viação Campos Gerais – VCG, para verificar esta questão, 67 

pois somente os usuários por invalides tem direito ao transporte gratuito. Sobre o Projeto do PAM 68 

2007, será feita a elaboração de materiais educativos, aquisição de kit de HIV, preservativos, realizará 69 

49 encontros de capacitação para profissionais na área de saúde, 6 encontros de aprofundamento de 70 

capacitação para 30 agentes da pastoral da Aids. A Presidente questionou a questão da terceirização 71 

para o PAM 2007, já que foi realizada reunião com a comissão especializada e gestores onde foi 72 

sugerido pelo próprio gestor que o CMS formasse um grupo de trabalho, para propor sugestões 73 

plausíveis em relação a equipe técnica e até mesmo na política municipal DST/AIDS, pois segundo a 74 

Presidente há uma necessidade de valorização do funcionário público, e também para que haja uma 75 

continuidade do programa independentemente da mudança de gestão ou coordenação, já que os 76 

técnicos serão treinados para realização de trabalhos, e em contrapartida os contratados terão que estar 77 

sempre passando por capacitações. Portanto ficou definido que a equipe técnica deve ser formada por 78 

funcionários de carreira. Após essas colocações foi posto o projeto para votação onde foi aprovado por 79 

14 votos e apenas 1 abstenção e sugerido ressalvas para a questão de terceirização dos funcionários. 80 

Quarto Item da Ordem do Dia – Informes da Mesa Diretora e leitura dos ofícios recebidos: foi 81 

recebido um ofício para participar do 1° Seminário de Sensibilização à Prevenção em DST/HIV/Aids 82 

para Heterossexuais. Ofício do conselho Local de Saúde da Unidade Horácio Droppa, solicitando 83 

algumas soluções para questões levantadas em reunião na comunidade. Ofício com cópia do projeto 84 

básico para a contratação de serviços médicos hospitalares, ambulatoriais e cirúrgicos da área de 85 

pediatria do Hospital da Criança. Enviado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 86 

Adolescente cópia da sentença proferida pela Vara da Infância e Juventude.Convite da Comissão de 87 

finanças, orçamento e fiscalização para participar da reunião da comissão permanente. Cópia do 88 
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P.A.M./2006/2007 enviado pela Coordenadora do Programa Municipal DST/Aids. Ofícios enviados: 89 

Foi enviado à Promotoria Pública cópia da Ata que aprovou o Orçamento Municipal de Saúde 90 

2005, prestação de contas feito pela Prefeitura Municipal à este Conselho e relatório das 91 

comissões. Foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde, as conclusões realizadas pelo Grupo de 92 

Trabalho, coordenado por este Conselho Municipal de Saúde. Relato das Comissões – Atenção 93 

Básica: não houve relato; Conselhos Locais: o coordenador Paulo Facin relatou sobre a reunião 94 

realizada em Itaiacoca onde há sete conselhos locais e foram discutidas questões pertinentes como: 95 

saúde, transporte, e varias questões na área da saúde. Ética e Controle Social: a coordenadora Casturina 96 

relatou sobre o evento realizado em Curitiba, onde há uma visão negativa dos Conselhos Municipais, 97 

os materiais trazidos por ela estão à disposição aos conselheiros na sede do CMS. Relato do Gestor 98 

Municipal: Edson Alves agradeceu ao CMS os pontos negativos e positivos e a questão democrática 99 

com que foi caminhado o ano de 2006. Comentou a taxa da queda de mortalidade infantil de 16% para 100 

14%, falou também sobre o premio ganho por ponta Grossa na área de educação onde participaram 101 

vários municípios. Acredita o Gestor que está sendo resgatada a auto-estima do povo pontagrossense. 102 

Um dos pontos importantes é a evolução da Atenção Básica, Pronto Socorro, Hospital Infantil, a 103 

humanização e cobrança das funções e cargas horárias dos médicos e funcionários. Finalizou o Gestor 104 

com votos de feliz Natal e que a luta vai continuar. O Conselheiro Neto também parabeniza pelos 105 

avanços que ocorreram mas como representante dos profissionais de saúde, mais específico os 106 

farmacêuticos, diz que em nenhum momento ocorreu avanços, pelo contrário, foi diminuído o salário, 107 

falta apoio nas condições de trabalho desde a informação até auxiliares, falta condições de acomodação 108 

para a população enquanto aguarda o atendimento, joga-se colegas contra colegas, não foram 109 

substituídos aqueles que saíram. Mas, como o Dr. Edson falou, acredita que vai se melhorar e que vai 110 

continuar lutando inclusive com os votos nesse Conselho refletindo a melhoria. Informes dos 111 

conselheiros: o Conselheiro Idison fez seu manifesto em relação ao ano de 2006, relatando que 112 

segundo ele o ano não foi bom para a saúde, sendo o mesmo testemunha de muitas reclamações sobre a 113 

falta de médicos, horários, turnos não cumpridos, mau atendimento médico, chamadas de ambulâncias 114 

não atendidas e promessas políticas não cumpridas como a fila continua e o táxi especial que não 115 

aconteceu, entre outros serviços não realizados, fica portanto registrado a angustia e a esperança de que 116 

o próximo ano seja bem melhor.Sendo assim, a Mesa Diretora desejou a todos boas Festas e  se 117 

encerrou a reunião as 21:30 horas.                        118 


