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Ata n.º 007/05. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 19 de julho de 2005, as 1 

19:00 horas na sala de reuniões do Instituto de Saúde Ponta Grossa. Presentes: Lenir 2 

Monastirsky, Claudio Marmentini, Estela Mari Galvan Cuchi, Northon Arruda Hilgemberg, 3 

Neumari P. Cunha, Cesar José Campagnoli, Paulo Saincler Heusi, Maria de Fátima J. fiebig, 4 

Idison Souza Pinto, Antonio Luiz do Rego, Terezinha R. Scheneider, Genecilda Lourenço 5 

Gotardo, Luciamari M.C. dos Santos, Claudia M.H. da Silva, Silvonete Aparecida Soares. 6 

Suplentes e Participantes: Lindamir Loureiro Pendrak, Maria Geni Kasper, Bernadete Franzner, 7 

Edna B. dos Santos, Andreia Giskuyles, Ednamara M. Pereira, Tereza Lopes Miranda, Edson 8 

Alves, Maria Nilza Flores. Pauta: - Aprovação da Ata n.º 006/2005; Comissões: Saúde Mental; 9 

Orçamento; DST/Aids; Acompanhamento do Sistema; Controle Social. Ordem do Dia: OSCIP 10 

Madre Paulina; Hospital Regional; Conferência Municipal de Saúde; Projeto Compra de 11 

Equipamento; Horário e local das reuniões. Assuntos Diversos: Ofícios Recebidos; Informes dos 12 

Conselheiros Municipais de Saúde. Verificada a presença de quorum foi dado inicio a reunião. O 13 

Presidente Claudio Marmentini iniciou a reunião dando as boas vindas à todos os Conselheiros 14 

titulares, suplentes, e à todos os participantes. A Ata foi então colocada para discussão e 15 

aprovação. O Conselheiro Paulo Saincler Heusi alertou que alguns nomes estavam faltando letras 16 

inclusive o nome dele, e que o nome da Conselheira Cássia Yoshie Shishido não estava 17 

constando entre os presentes, mesmo ela tendo participado da reunião anterior. Após estes 18 

questionamentos a Ata foi Aprovada. Comissão de Saúde Mental – Maria Geni retornou aos 19 

trabalhos da Comissão, falou que a Comissão vai continuar, e que existem metas para serem 20 

alcançadas. Maria Geni entregou à este Conselho a Lei n.º 10.216 que fala sobre as questões da 21 

saúde mental, e também entregou o regimento interno da Comissão de Saúde Mental. Comissão 22 

de Orçamento – O Conselheiro Campagnoli questiona sobre a prestação de contas, que ainda não 23 

foi entregue ao Conselho, Campagnoli disse que pode ficar muito tarde para apresentação, disse 24 

que recebeu um documento oficial que já ajuda mas não é o suficiente. Campagnoli diz que os 25 

Conselheiros têm que conhecer um pouco de receitas e despesas, falou também da reunião que 26 

aconteceu de manhã na 3ª Regional de Saúde da Comissão de Acompanhamento do Plano e 27 

questionou alguns resultados como por exemplo o n.º de exames realizados. Campagnoli pede à 28 

mesa que solicite ao ISPG um técnico para auxiliar a Comissão nestes trabalhos. Comissão de 29 

DST/Aids – não se manifestou. Comissão de Acompanhamento do Sistema – não se manifestou. 30 

Comissão de Controle Social – A Conselheira Neumari falou da OSCIP VER e OUVIR, e pede á 31 

mesa um prazo maior para dar as respostas sobre esta OSCIP e sugere o nome do Valmir de 32 

Santi para auxiliar nos trabalhos de esclarecimentos sobre a OSCIP VER e OUVIR. Foi 33 

aprovado o prazo até a próxima reunião do Conselho para apresentação dos resultados sobre esta 34 

OSCIP. Neumari sugere também que se faça uma chamada dos Conselhos Locais de Saúde para 35 

ver como é que estão e o que se pode fazer com eles daqui em diante, ver como estão as suas 36 

estruturas e funcionamentos. Foi aprovado pela Plenária que a própria Comissão se encarregasse 37 

de marcar uma reunião com os Conselhos Locais de Saúde. Comissão de Acompanhamento do 38 

Plano Municipal de Saúde – Campagnoli diz que é muito importante a presença de um técnico na 39 

reunião da Comissão e citou o exemplo da questão das farmácias ( medicamentos ) e 40 

farmacêuticos ( colegiados ). Campagnoli fala também da referência e contra referência em 41 

relação aos medicamentos de pacientes após as internações. Campagnoli diz que o Plano tem que 42 

ter Diretrizes bem claras para que o Conselho possa acompanhar. Campagnoli questiona ainda 43 
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sobre o papel do Consórcio e o nome Pronto Socorro que na verdade é Hospital Municipal. 44 

Campagnoli ressalta o papel das Comissões, e diz que se elas funcionarem bem, as reuniões do 45 

Conselho se tornam muito mais produtivas e resolutivas. Ficou acertado que em relação as 46 

Farmácias Populares será feito uma reunião só para discutir este assunto. Campagnoli pediu ao 47 

Conselho que solicitasse ao Dr Edson Alves o Organograma do ISPG com o nome das pessoas e 48 

suas funções. Ordem do Dia: OSCIP Madre Paulina – O Presidente Claudio Marmentini pediu 49 

para que os Conselheiros analisassem só o que eles estavam pedindo, e que os outros assuntos 50 

em relação a OSCIP Madre Paulina vão ser tratados cada um na sua vez. A Conselheira 51 

Silvonete pergunta quais os critérios para o cadastramento, Claudio responde que basta ela 52 

existir. O Conselheiro Idison questiona quem poderia fazer este cadastramento, se o Conselho ou 53 

se o Legislativo. Claudio responde que o que eles estavam pedindo era o Conselho que aprovava 54 

ou não o cadastramento. Após estes questionamentos, o Cadastramento foi aprovado por 55 

unanimidade. Hospital Regional: - O Presidente Claudio Marmentini falou de uma reunião que 56 

teve com o Secretário de Saúde Dr Alberto Olavo de Carvalho sobre o Hospital Regional, e 57 

pediu para que o Secretário fizesse o favor de explicar para a Plenária. Dr Carvalho ( Secretário ) 58 

contou que numa reunião que ele e o Prefeito Pedro Wosgrau tiveram com o Governador 59 

Roberto Requião o Governador disse que ia construir um Hospital Regional em Ponta Grossa, e 60 

que este Hospital seria construído no terreno da UEPG, até porque seria usada toda as estruturas 61 

já existentes ali e também vai contribuir para o desenvolvimento da Região. Dr Carvalho disse 62 

que gostaria de trabalhar só com a atenção básica mas tem um CME, que é mais segundo ele um 63 

CRE e 2 ( dois ) Hospitais, o Pronto Socorro que é o Hospital Municipal e o Hospital da Criança. 64 

Dr Carvalho disse que foi procurado pelo senhor Antônio de Morais Sobrinho, mais conhecido 65 

como ( Antônio do Povo ) e que falou da possibilidade de vir para Ponta Grossa o INCOR de 66 

São Paulo para administrar, tocar o Hospital Regional. O Secretário confessou, que no início 67 

ficou meio em dúvida mas que no desenrolar das coisas descobriu que realmente o senhor 68 

Antônio do “ Povo ’’ tinha na Fundação Zerbini uma pessoa conhecida que pôde fazer as 69 

intermediações, e que já estiveram aqui em Ponta Grossa e vão apresentar uma proposta para o 70 

ISPG e posteriormente à este Conselho para poderem fazer um estudo aprofundado sobre o 71 

Hospital Regional a um custo de $ 585,000,00 ( quinhentos e oitenta e cinco mil reais ). Dr 72 

Carvalho diz que esta parceria com a Fundação Zerbini, ISPG, e o Hospital Regional vai ser um 73 

grande ganho para Ponta Grossa e Região, mas principalmente para os usuários. Dr Carvalho 74 

fala do teto do Hospital Regional, e disse que hoje dia 19/07/2005 saiu uma matéria no Agência 75 

Estadual de Notícias, onde o Secretário Estadual de Saúde Dr Claudio Xavier disse que o 76 

Hospital Regional vai ter o seu próprio teto, não havendo a necessidade de mexer no teto dos 77 

outros Hospitais da região. Dr Carvalho disse, que juntamente com a Lenir Monastirsky, Chefe 78 

da 3ª Regional de Saúde, e Conselheira Municipal de Saúde estiveram em contato com os 79 

Secretários de Saúde dos Municípios Vizinhos falando à eles sobre a importância do Hospital 80 

Regional para toda a região e que os mesmos aprovaram a idéia da construção do Hospital 81 

Regional. Dr Carvalho fala também do funcionamento do CME e da dificuldade de contratação 82 

de profissionais. Fala também do Consórcio e diz que novamente junto com a Lenir conseguiram 83 

dialogar com os outros prefeitos da região e formaram uma Comissão para tratar do assunto 84 

Consórcio e diz que na semana que vem a partir desta data hoje 19/07/2005, vai ter uma reunião 85 

em Foz do Iguaçu para reestruturar o Consórcio. Dr Carvalho diz, que está com muita esperança 86 
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que a partir de todos estes acertos as coisas vão começar a melhorar não só para Ponta Grossa, 87 

mas para toda a região. O Conselheiro Idison pergunta quando vai ser a celebração da vinda da 88 

Fundação Zerbini. O Secretário disse que vai ser mandado à Câmara para ser ou não aprovada 89 

vai depender dos Vereadores. Idison pede ainda que se coloque em ata a menção que o 90 

Secretário faz ao senhor Antônio do “ Povo “. A Conselheira Lenir fala do FAE ( Fração de 91 

Atendimento Especializado ) e disse que a partir de agora vai gerar “ dinheiro novo “, e acredita 92 

que vem mais recursos inclusive do Estado. Campagnoli questiona se o Laboratório vai para o 93 

Consórcio ou não. Dr Carvalho diz que está sendo visto esta questão. Lenir exalta o trabalho do 94 

Secretário Dr Carvalho e do Secretário de Castro Dr Júlio César para a estruturação do 95 

Consórcio. O Conselheiro Paulo Saincler Heusi questiona a contratação de profissionais pela 96 

Prefeitura, Dr Carvalho diz que estes profissionais serão contratados pelo Consórcio. Lenir faz 97 

um breve histórico sobre o CRE, que era na antiga Saúde Pública na Engenheiro Schamber e que 98 

era do Estado e hoje funciona o Pronto Atendimento. O Conselheiro Dr Northon questiona  se a 99 

Fundação Zerbini vai tocar o Hospital Regional sem ônus, então porque o custo de $ 585,000,00 100 

para o estudo sobre o Hospital Regional. O Presidente Claudio Marmentini diz que o Conselho 101 

tem que acompanhar este estudo, visto que já tem um elaborado pela Regional. Conferência 102 

Municipal de Saúde: - Claudio falou do local e de outros detalhes que já foram vistos, como por 103 

exemplo, o Cerimonial a Comunicação e as Pré- Conferências. Claudio disse também, que será 104 

entregue para todos os Conselheiros titulares e suplentes a proposta do Regulamento da 105 

Conferência. Ficou acertado também, que deveria ser feito pelo menos mais duas reuniões sobre 106 

a Conferência até a próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde. Projeto Compra de 107 

Equipamentos; - O Conselheiro Paulo Saincler Heusi leu o Ofício enviado à este Conselho pelo 108 

ISPG sobre este projeto. Claudio disse que na reunião da Mesa e das Comissões foi aprovado 109 

este pedido. A Conselheira Neumari leu o Ofício enviado ao Conselho pelo Hospital Bom Jesus 110 

e a Plenária aprovou este pedido. Horário e Local das reuniões: - O Presidente Claudio 111 

Marmentini explicou o porque desta mudança, dizendo que vai facilitar os trabalhos do Conselho 112 

porque se precisar de um técnico por exemplo, este profissional pode ser chamado ali na hora. 113 

Então ficou aprovado para as terceiras terça feira de cada mês as 09:00 horas da manhã na sala 114 

de reuniões do Instituto de Saúde de Ponta Grossa. Assuntos Diversos: - Ofícios Recebidos: - 115 

Comissão para acompanhar a OSCIP Madre Paulina. Claudio explicou que teve uma reunião 116 

com o ISPG para tratar do assunto prestação de Contas da OSCIP Madre Paulina. O Conselheiro 117 

Paulo Saincler Heusi leu o Ofício do ISPG, solicitando a  indicação de um membro do Conselho 118 

para compor esta Comissão. Foi indicado o Conselheiro César José Campgnoli, o qual aceitou 119 

compor esta Comissão. A Conselheira Neumari, leu o Ofício do ISPG solicitando a indicação de 120 

um Conselheiro deste Conselho, para compor a Comissão de Avaliação e Controle do Uso 121 

Racional de Medicamentos. Foi indicado o nome do Conselheiro José dos Passos Neto para 122 

compor esta Comissão. Como ele não estava presente nesta reunião mas ao ser informado 123 

posteriormente aceitou a indicação e já está compondo esta Comissão. Foi pedido também que se 124 

colocasse em ata a abertura que este Conselho está tendo desta Administração, através do Dr 125 

Edson Alves. Dr Edson pediu que o Conselho veja o quanto antes o Projeto sobre o Pequeno 126 

Príncipe. Dr Edson também falou das medidas que foram tomadas em relação ao Pronto Socorro 127 

e ao Hospital Cidade sobre a Vigilância Sanitária. O Conselheiro César José Campagnoli 128 

lembrou e exaltou o trabalho que o CESCAGE vem desenvolvendo na formação de novos 129 
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profissionais na área de saúde , e pediu para que fosse colocado em ata a Formação da 1ª turma 130 

de Odontologia, neste ano. Foram também indicados os nomes dos Conselheiros que iriam 131 

participar da Conferência Macro Regional de Saúde do Trabalhador. Usuários: Genecilda, 132 

Idison, Paulo, Maurício, Antônio e Roubel. Trabalhadores: Neumari, Gestor; Lenir. Prestador; 133 

Claudio. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. Ponta Grossa , 19 de julho de 134 

2005.   135 


