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Ata nº 003/2005. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 15 de 1 

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

Presentes: Lenir Monastirsky, Dante Luiz Gubert, Scheila Tramontim Mainardes, 3 

Cláudio Marmentini, Estela Mari Galvan Cuchi, Northon Arruda Hilgenberg, 4 

Edson Luis Alves, Ana Luzia Rodrigues, Neumari P. Cunha, Paulo Saincler Heusi, 5 

Idison Souza Pinto, Antonio Luiz do Rego, Aroldo Portela, Genecilda Gotardo. 6 

Suplentes e Participantes: Cássia Yoshie Shishido, Bernardete Franzener, Alceu 7 

José Batistel, Ulisses Kosiedovski, Terezinha Paulo Guzetti, Pámela Anderson, 8 

André Luis de Luca, Janete Rita de Campos. Pauta - Aprovação da Ata 002/2005; 9 

Comissões: Saúde Mental; Orçamento; DST/Aids; Acompanhamento do Sistema; 10 

Controle Social, Conselho Local. Ordem do Dia: Tomada de Posse da Mesa 11 

Diretora, Conferência Municipal de Saúde – comissão, Plenária Estadual, 12 

Reformulação da Comissões, Consultas Especializadas e Básicas; Assuntos 13 

Diversos: Informes dos conselheiros. Verificada a presença de quorum, foi dado 14 

inicio a reunião. Paulo solicitou que após a aprovação da ata, seja feita a toma de 15 

posse da nova mesa diretora. Todos os conselheiros aceitaram. A ata foi colocada 16 

para aprovação. Neumari sugeriu reformular a linha 15, ficando: “Neumari 17 

questionou se não existe a possibilidade de chamar os candidatos dos concursos 18 

ainda vigentes na Secretaria”. Sem mais alterações a ata foi aprovada. Alterando a 19 

ordem da convocação, foi realizada a posse da nova Mesa Diretora, constituída 20 

pelo Presidente – Cláudio Marmentini; Vice-Presidente – Paulo Saincler Heusi; 1º 21 

Secretário – Antônio Luiz do Rego e 2ª Secretária – Neumari P. da Cunha. O 22 

Secretário Municipal de Saúde, Alberto Olavo de Carvalho, empossou a nova 23 

mesa, saudando estes conselheiros que trabalham para o crescimento da saúde e 24 

para atingir os objetivos que envolvem essa temática. O novo Presidente Cláudio 25 

passa então a presidir a reunião e diz que é louvável a presença do Secretário de 26 

Saúde e do papel do Conselheiro que ajuda no desempenho do Controle Social 27 

junto a todos os segmentos da sociedade. Diz ainda, que no conselho não está 28 

representando uma entidade e sim a população, fala que o trabalho vai ser árduo, 29 

pois neste ano tem conferencias e plenárias. Dando seqüência a reunião. Relato das 30 

Comissões. Saúde Mental – Lenir comunica que o projeto de saúde mental 31 

aprovado no ano passado no valor de 106 mil reais será creditado na conta da 32 

Secretaria de Saúde daqui a 40 dias. DST/AIDS – Ulisses questionou se as 33 

carteirinhas de acesso aos ônibus serão renovadas. Dr. Dante esclareceu que as 34 

mesmas serão renovadas. Conselho Local – Bernadete questionou sobre a falta de 35 

médico na Unidade de Saúde Madre Josefa e sobre a nova Unidade da Vila Clóris. 36 

Dr. Carvalho esclareceu que após o término da Unidade de Saúde ela será equipada 37 

e inaugurada, quanto aos médicos informou que foram afastados mais trinta 38 

médicos e que já estão recontratando. Cláudio fala que o Conselho Local é um 39 

órgão fiscalizador e que as questões devem ser trazidas ao Conselho Municipal 40 

para serem deliberadas em plenária. Diz que devemos fortalecer o Conselho Local 41 

para ele delimitar o seu trabalho e trazer subsídios para o Conselho Municipal de 42 
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Saúde. Paulo diz que o Conselho Local será melhor definido no novo Regimento 43 

Interno. Ordem do Dia. Conferência Municipal de Saúde – Cláudio comenta que 44 

Conferencia Estadual está quase certo que será em Foz do Iguaçu no mês de 45 

dezembro, e que a Municipal talvez deverá ocorrer até 31 de agosto. Diante disto, é 46 

necessário criar uma comissão temporária para começar a organizar a conferência. 47 

Neumari sugeriu expor qual o papel da comissão. Cláudio explica que a comissão 48 

terá que organizar toda a conferencia, desde ver os temas, local, data, apoio, 49 

material, parcerias e outros. Informou que os suplentes podem participar e que o 50 

tema ainda não foi enviado pelo Estado. Foi sugerido 4 e 8 pessoas para a 51 

comissão, após eleição ficou decidido a comissão com 8 integrantes. Passou-se 52 

então para a constituição da comissão: no segmento gestor/prestador – Cássia e 53 

Cláudio; segmento trabalhador – Neumari e um representante da ABO e do 54 

segmento usuário – Ulisses, Idison, Paulo e mais um conselheiro posteriormente 55 

escolhido. Cláudio lê ofício do Conselho Estadual de Saúde sobre a Plenária 56 

Estadual Extraordinária de Conselhos de Saúde, onde informou que o evento terá 57 

nova data ainda não definida e que temos que eleger quatro participantes. Após 58 

eleição ficou definido: usuários –Paulo e Idison, trabalhadores – Neumari e 59 

gestor/prestador – Estela. Reformulação das Comissões. Cláudio lê aos presentes 60 

as comissões permanentes já existentes. Dante sugeriu a possibilidade de uma 61 

comissão para casos de urgência. Cláudio expõe que pode ser uma nova comissão 62 

ou se a plenária entender que a mesa diretora pode realizar este trabalho, ela poderá 63 

tomar as decisões. Dante propôs incluir um funcionário da secretaria em cada 64 

comissão, para trazer contribuição as mesmas. Cláudio diz que ao tem problema ter 65 

pessoas de fora, ela apenas não terá voto e será importante para explicitar as 66 

informações solicitadas. Cláudio diz que cada comissão terá no mínimo quatro 67 

membros. Após a definição de todos os membros, será enviada a cada conselheiro 68 

a lista completa. Com relação as comissões, foi apresentado uma proposta das 69 

reuniões serem na 1ª semana de cada mês, com local a definir. Lenir questionou a 70 

possibilidade do Conselho continuar no mesmo local que está instalada. Batistel 71 

fala que o local não tem custo e seria interessante incentivar o Conselho a ficar 72 

naquele mesmo local, pois é um espaço federal e é cedido. Neumari questionou se 73 

existem outras alternativas. Dr. Carvalho sugeriu dois locais, uma sala na Unidade 74 

de Saúde Antonio Russo ou uma sala na Unidade de Saúde Sadi Silveira. A 75 

plenária entendeu que o local atual ainda é melhor. Dr. Carvalho disse que o CAPS 76 

sairá das dependências próximas ao Conselho Municipal e que poderíamos pleitear 77 

as salas do mesmo. Voltando ao calendário de reuniões, ficou aprovado a 1ª 78 

semana para a reunião das comissões e a 3ª semana para a reunião ordinária do 79 

Conselho de Saúde. Consultas especializadas. Em ofício ao Conselho a Secretaria 80 

de Saúde solicita aumentar o valor da consulta especializada de 7,50 para 10,00 81 

reais por consulta. Idison fala que saiu no jornal do dia 26 de fevereiro o convênio 82 

assinado pelo prefeito sobre o repasse das consultas especializadas, deliberando 83 

mil consultas/mês no valor de 10,00 reais cada. Lenir questionou se a agendamento 84 
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e a abrangência serão só para o município ou para toda a 3ª Regional de Saúde. Dr. 85 

Carvalho expõe que essa medida é necessária para resolver a demanda reprimida 86 

do município e o pagamento será feito pela prefeitura. Falou que a consulta será 87 

marcada pela Unidade De Saúde e pela central de marcação de consultas da 88 

secretaria. O Secretário informou que foi encaminhado a Câmara um pedido para 89 

adequação do Plano de Cargos e Salários, que é muito antigo e não contempla o 90 

mercado de trabalho atual, dificultando a contratação de funcionários. Falou sobre 91 

a reforma e instalação de UTI no Pronto Socorro, da regionalização do Hospital da 92 

Criança e da implantação da UTI Pediátrica no Hospital da Criança, criando assim 93 

um novo cargo que é o médico intensivista para UTI e que não é contemplado no 94 

atual Plano.  Outro problema foi com os contratos dos médicos plantonistas, que 95 

eram credenciados e foram substituídos, mas a oferta é pequena e tiveram que 96 

contratar através da OSCIP para chamar médicos. Carvalho falou que esse pedido 97 

irá auxiliar bastante no atendimento mais urgente da demanda reprimida, e que no 98 

pedido à Câmara foi também solicitado o cargo de médico duas horas, para atender 99 

e cumprir o atendimento nas Unidades de Saúde, pois os médicos eram oito horas e 100 

não cumpriam o horário. Lenir diz que antigamente existia o Centro Regional de 101 

Especialidades e que foi municipalizado, criando o Centro Municipal de 102 

Especialidades – CME. Estes centros tinham como compromisso, atender as 103 

consultas e procedimentos especializados para os municípios de abrangência da 104 

Regional. Quando foi municipalizado esse compromisso continuou. Lenir 105 

discordou no item onde o valor da consulta será só para as consultas do município, 106 

porque existe o comprometimento do CME com os municípios da 3ª Regional de 107 

Saúde e Ponta Grossa é o município pólo. Dr. Carvalho diz que esta é uma 108 

alternativa para atender o povo de Ponta Grossa, diz que não pode sufocar essas 109 

consultas. Falou que continua investindo no CME para fazer um consórcio de 110 

especialidades. Lenir diz que não é uma determinação da Regional e sim Estadual. 111 

Carvalho diz que é uma situação emergencial e não tem haver com o CME. Paulo 112 

perguntou sobre a reforma no CME. Carvalho informa que o contrato foi assinado 113 

no dia 30 de dezembro e a empreiteira iniciou as obras, a finalidade será aumentar 114 

as salas e consultórios. O CME continua atendendo normalmente toda a 3ª 115 

Regional de Saúde e nos hospitais as consultas especializadas. Cláudio diz que isso 116 

acarreta em dois tipos de valores para a mesma consulta. Lenir diz que os outros 117 

municípios serão prejudicados, pois os médicos não irão atender com o valor da 118 

consulta menor. Dr. Carvalho diz que o projeto que foi para a Câmara contemplará 119 

uma melhor remuneração aos médicos, caso não aprovem, outra opção é o 120 

Consórcio Intermunicipal de Saúde. Carvalho expõe que temporariamente tem 121 

possibilidade de adequar o pagamento dos médicos para solucionar o problema. 122 

Idison fala sobre o Consórcio de Saúde e na fragilidade de informações sobre o 123 

mesmo. André diz que não vê problema em pagar melhor as consultas, uma vez 124 

que o Consórcio está pagando as consultas ao município e o CME está cumprindo 125 

com o seu papel, mas se não for cumprido tem que rever. Scheila diz que a 126 
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proposta não traz benefícios para os prestadores e o município irá disponibilizar 127 

toda estrutura física para que os médicos atendam. Disse que só veio para o 128 

Conselho Municipal pelo fato do valor da consulta. Cláudio diz que é necessário 129 

encaminhar a proposta. Lenir diz que se há interesse do município em 130 

regulamentar o Consórcio para democratizar o atendimento dos municípios, é 131 

necessário implantá-lo para daí aumentar o valor da consulta para todos. Propõe 132 

por não votar essa proposta. Dr. Dante propõe votar. A plenária decidiu com nove 133 

votos, por não votar a aprovação do aumento da consulta especializada. Dr. 134 

Northon diz que o adiamento da aprovação acarretará em mais problemas. Devido 135 

ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada. Ponta Grossa, 15 de março de 2005. 136 


