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Ata nº 001/2005. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 25 de 1 

janeiro de 2005 às 19:00 horas. Local: Sala de reuniões da 3ª Regional de Saúde. 2 

Presentes: Lenir Monastirsky, Dante Luiz Gubert, Estela Mari Galvan Cuchi, José 3 

dos Passos Neto, Neumari P. Cunha, César José Campagnoli, Jurandir 4 

Kravutschke, Paulo Saincler Heusi, Idison Souza Pinto, Antonio Luiz do Rego, 5 

Genecilda Gotardo, Luciamari Moro Conforto dos Santos. Suplentes e 6 

Participantes: Tereza Cristina Prestes, Francisco Carlos de Moraes, Alberto Olavo 7 

de Carvalho, Maria Cristina Roque Ferreira, Alceu José Batistel, Luiz Jacintho 8 

Silveira,  Maria Lúcia Vettorazzi, Geraldo Stocco, Northon Arruda Hilgenberg. 9 

Pauta - Aprovação da Ata 012/2004; Comissões: Saúde Mental; Orçamento; 10 

DST/Aids; Acompanhamento do Sistema; Controle Social, Conselho Local. 11 

Ordem do Dia: Homologação do Regimento Interno, Calendário de Reuniões, 12 

Proposta de Eleição da Mesa Diretora, Sede e Estrutura Física do Conselho, 13 

Secretaria Executiva, Projeto Hospital Vicentino; Assuntos Diversos: Informes dos 14 

Conselheiros. Verificada a presença de quorum, o Presidente do Conselho dá início 15 

à reunião. A ata 12 foi colocada para aprovação. O Presidente Paulo solicitou 16 

incluir a gravação da reunião e ver o correto significado sobre maioria simples e 17 

absoluta. A ata foi aprovada. Comissão de Orçamento – O Conselheiro 18 

Campagnoli solicitou a prestação de contas de 2004 a nova Diretora 19 

Administrativa e Financeira. Falou que vai conversar com a Diretora, para ver 20 

quais os demonstrativos necessários para a aprovação, e ver qual é o real 21 

investimento na saúde. Campagnoli fala sobre a função da Comissão, que é de 22 

acompanhar e avaliar as ações. O Diretor Geral do Instituto de Saúde, o senhor 23 

Francisco, falou sobre a dificuldade em terminar o último trimestre da prestação de 24 

contas da gestão passada, mas que irá apresentar, e que a partir deste ano se a 25 

Comissão quiser a mesma poderá ser feita mês a mês. O Conselheiro Jurandir diz 26 

que a melhor prestação é aquela sem maquiagem, para ver a real situação. A 27 

Diretora Administrativa e Financeira, Maria Cristina, falou que aguarda uma 28 

reunião com a Comissão para definir as datas de entrega. Conselho Local – O 29 

Conselheiro Batistel falou da importância da criação destes conselhos nos bairros, 30 

que é um conselho apartidário e da necessidade da continuidade deste trabalho. 31 

Ordem do Dia – Regimento Interno – A Conselheira Neumari relata que o 32 

regimento já foi discutido e modificado na reunião anterior e que hoje seria 33 

necessário homologar. Após discussão entre os conselheiros, ficou decidido que a 34 

homologação será feita em reunião extraordinária no dia 15 de fevereiro. Próximo 35 

ponto da pauta, calendário de reuniões. Foi discutida com a plenária sobre as 36 

possíveis data para as reuniões. Indagou-se na possibilidade de ser na semana 37 

seguinte após a reunião do Conselho Estadual de Saúde. Campagnoli questionou a 38 

data que tem no regimento. Neumari sugeriu aprovar na próxima reunião e foi 39 

aceito pelos membros. Passando para o próximo assunto eleição da mesa diretora – 40 
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o Presidente Paulo relatou que os cargos são: Presidente, Vice-Presidente, 1º 41 

Secretário, 2º Secretário e que deve contemplar todas as categorias do Conselho. 42 

Após discussão ficou como primeiro item da próxima reunião. O próximo item é a 43 

Sede e Estrutura Física do Conselho de Saúde. Paulo comenta que o Conselho 44 

sempre batalhou para ter um local próprio e que no final da gestão passada foi dado 45 

uma casa no antigo Ministério da Agricultura. Neumari fala da importância de ter 46 

um local, pois os Conselhos Locais tem que ter um referencial e também com 47 

questão as comissões que precisam de um local para se reunir. Diz ainda que é 48 

necessário ter uma organização dos documentos e outros, para no caso de uma 49 

auditoria ou necessidade de uma consulta, saber onde encontrar. Relatou que em 50 

outros conselhos, existe uma estrutura organizada e que tem uma pessoa 51 

encarregada para essa função. Paulo questionou ao novo Presidente do Instituto de 52 

Saúde Ponta Grossa, Doutor Carvalho sobre esse assunto da estrutura e da 53 

secretaria executiva. Doutor Carvalho fala que já tem em vista uma sede para o 54 

Conselho e que comunicará quando acertar o local e quanto a secretária executiva 55 

tomará providências. Projeto Hospital Vicentino – a diretora do hospital Estela 56 

apresentou o projeto para a aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico. 57 

Relatou para os presentes todos os equipamentos em seguida foi colocado para 58 

votação. O projeto foi aprovado. Assuntos Diversos – o Presidente Paulo leu aos 59 

conselheiros os ofícios de apresentação e modificação dos membros da Associação 60 

Médica e do Instituto de Saúde. Leu ofício enviado ao Conselho sobre auditoria 61 

feita na Santa Casa, com um anexo do relatório. Apresentou o processo 62 

encaminhado pelo Conselheiro Idison, onde fala sobre os Agentes Comunitários de 63 

Saúde e dos Conselhos Locais. Idison fala sobre a sua participação no Conselho 64 

Municipal e na Associação de Bairros e questionou sobre a situação dos Agentes 65 

Comunitários. O Presidente do Instituto de Saúde, Doutor Alberto Olavo de 66 

Carvalho informou que os Programas Saúde da Família continuarão e aumentará o 67 

atendimento. Explanou que na ocasião da posse como Secretário os Agentes 68 

Comunitários já estavam de aviso prévio. Falou que o Ministério da Saúde 69 

preconiza para o Agente Comunitário um salário mínimo e eles estavam recebendo 70 

acima desse valor. Como não há possibilidade de contratar legalmente as mesmas 71 

Agentes Comunitárias, pois poderia ser considerado redução salarial e gerar 72 

processos. Será então feita nova contratação, falou ainda que os programas de 73 

prevenção terão continuidade. Campagnoli comentou que o Conselho não foi 74 

comunicado da dispensa das Agentes Comunitárias e que existem programas que 75 

precisam ser alimentados. Doutor Carvalho falou sobre algumas irregularidades 76 

que estão ocorrendo no Instituto de Saúde. Com relação ao contrato de alguns 77 

plantonistas onde não era recolhido os impostos e obrigações sociais. Então será 78 

feita a regularização dos contratos dentro da lei, dentro dos níveis, com descontos e 79 

horários. Isso ocorre nos plantões do Hospital da Criança, Pronto Atendimento e 80 
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Pronto Socorro. O Diretor Francisco informou que será feito contratação através de 81 

uma OSCIP, para os agentes comunitários, agentes da dengue, médicos e outros. 82 

Informou que está sendo visto toda à parte dos profissionais que estavam de 83 

maneira ilegal. A Conselheira Lenir questionou de onde é a OSCIP. Francisco 84 

informou que a OSCIP é de Londrina e que já prestou serviços de maneira 85 

satisfatória em anos anteriores e que toda a seleção e capacitação será prestada pela 86 

mesma. A plenária aprovou a contratação através da OSCIP. O Conselheiro 87 

Campagnoli questionou a situação do Consórcio de Saúde, como ficará o 88 

atendimento. O Conselheiro Neto falou sobre a participação da nova gestão no 89 

Conselho de Saúde e que é importante que haja uma integração e sugeriu aos 90 

administradores pensar no Plano de Cargos e Salários para o Instituto de Saúde. 91 

Doutor Carvalho agradeceu a acolhida. Nada mais havendo a tratar o Presidente 92 

encerra a reunião. Ponta Grossa, 25 de janeiro de 2005. 93 


