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Ata da 16ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 09 do mês de 1 
novembro de dois mil e dez, às dezenove horas, na Sala de Reuniões da Terceira Regional de 2 
Saúde, situada na Rua Paula Xavier nº 743, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima 3 
sexta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e 4 
Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente 5 
Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos 6 
os presentes, conselheiros e participantes, partindo para o Item 1. Aprovação da Ata. O 7 
presidente fala que devido a quantidade de conselheiros não deu quorum para a aprovação da 8 
Ata. Informes da Mesa Diretora: ofícios recebidos: oficio nº 001/2010 da Controladoria de 9 
Contas do Município, oficio nº 230/2010 Secretaria de Estado da Saúde – SESA, oficio s/nº do 10 
grupo de apoio a pacientes com hanseníase – GAPHAN, oficio nº 001/2010 – solicitação da sala 11 
de reuniões para as Assistentes sociais, oficio g.f. nº 48/2010/egm, oficio nº 355/2010 IC nº 12 
113.10000023-2 do Ministério Público, processo nº 3070329 (of. 133/2010 gerente do programa 13 
DST/AIDS), oficio nº 130/2010 do gerente do Programa DST/AIDS, processo nº 2800266 (of. 14 
160/2010/CMS), processo 2390330 (oficio nº 143/2010/CMS),Oficio DAAP/0097/2010/ecim da 15 
SMS, oficio nº 094/2010 da SMS, oficio nº 77/2010/3ªRS/DVIAS/CRPMMI, oficio nº 344/SCRCA 16 
da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, oficio nº g.f.n. 49/2010/egm da SMS, oficio nº 17 
g.f.n.52/2010/egm da SMS, oficio s/n Avesol redes solidadrias e Brasilloca desenvolvimento e 18 
economia solidaria, processo nº 2730179/2010 da ACIPG, processo nº 2390330/2010 (of. 19 
143/2010/CMS, oficio nº WAB/228/2010/ml da SMS, Ofícios enviados: oficio nº 163/2010/CMS, 20 
processo nº 2930251 (of. 166/2010/CMS), processo nº 2930245 (of. 168/2010/CMS), processo nº 21 
2930240, oficio nº 169/2010/CMS, processo nº 2930257 (of. 171/2010/CMS), oficio nº 22 
183/2010/CMS, oficio nº 184/2010/CMS,  2.1. Explanação sobre o orçamento, pelo conselheiro 23 
Sr. José dos Passos Neto. O conselheiro José dos Passos neto faz uma explanação sobre a 24 
proposta orçamentária para o ano de 2001 que foi enviada para a Câmara Municipal.Entrega a 25 
cada entidade material constando da proposta orçamentária com um comparativo com que foi 26 
enviado para a Câmara em 2009. Alerta aos conselheiros sobre o que é valor próprio e valor 27 
vinculado. Também anexa todo o material relacionado com a apresentação do Sr. Claudio sobre o 28 
comportamento financeiro dos dois primeiros trimestre de 2010.. 2.2. Apreciação do Edital nº 29 
005/2010 referente ao credenciamento de consultas e exames para a Secretaria Municipal de 30 
Saúde, nos valores constantes da Tabela SUS. A  Srª Regina Fátima Wolochn da procuradoria de 31 
Contas, fala que foi verificado que o credenciamento do Município está fora da tabela SUS e nós 32 
não temos uma tabela do Municipal, mais primeiro precisa- se, provar que ninguém quer atender 33 
pela tabela do SUS então o que eles propuseram, colocar em edital publicar todos os exame e 34 
consultas todos com a tabela SUS,  e senão aparecer ninguém, o que faltar se faz um 35 
levantamento de todos os Municípios que tem tabela na região diferente da tabela SUS pra que se 36 
compre exames fora (da Tabela SUS), a partir disso volta ao Conselho para votação.  O Município 37 
que tem a tabela SUS Municipal com esses valores, daí faz um novo credenciamento com essa 38 
tabela SUS, o processo bem ao certo funciona assim, como os credenciamentos estavam todos 39 
meio fora então esta vamos começar tudo do começo, diz que gostaria de poder apressar essas 40 
situações, sabe que é difícil mas como este é o primeiro passo, aí vai ter que dar dez dias pra 41 
alguém se candidatar pode ser tanto uma clinica um hospital  como pode vir qualquer médico 42 
dentro daquelas especialidades comparecer para fazer estes exames,só vai ficar o que não 43 
aparecer que a gente precisa estabelecer nesta tabela. O presidente pergunta o que não aparecer 44 
nesta tabela, qual seria o trabalho nesta tabela referente a outros valores maximo e mínimo. A Srª 45 
Regina fala que aí vai ter que ser um trabalho em conjunto, porque para eles estabelecerem um 46 
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valor 1º o que se esta praticando no mercado tem que ter uma base de mercado, 2º o que tem de 47 
recurso mínimo porque o SUS só vai remunerar a prefeitura na tabela SUS. Exemplo a psiquiatria 48 
não vem ninguém a fisioterapia (vem pela tabela SUS (R$10,00), então vamos imaginar que o 49 
mercado esteja pagando R$18,00) quanto de recurso livre do Município nós temos para bancar 50 
acima da tabela SUS e como dividir isso, o que vamos dar prioridade, a exames mais simples ou 51 
vamos trabalhar com exames mais difíceis (neurológicas, psiquiatras) e contrabalança porque hoje 52 
esta sendo feito e o mercado esta fazendo e às vezes não tem dinheiro por isso que acontecem 53 
estas situações hoje de repente não tem dinheiro à pessoa não contrata é esse o problema os 54 
valores são cópias do Ministério da Saúde. Gerou alguns questionamentos entre o 55 
credenciamento. A conselheira Eliane de Freitas fala que da própria historia de credenciamento e 56 
de contratar sempre teve problemas, não é só nº e valor tem sanções e penalidades direitos e 57 
obrigações enquanto tudo isto estiver dentro do contrato, fala que o maior problema da 58 
prefeitura são os contratos sem funções. Fala que quantas vezes as pessoas marcam consultas foi 59 
assinado e o nome não esta na agenda então chega e o profissional não vai poder atender hoje diz 60 
que sabe que acontece em consultório partícula em muitos casos mais acha que tem que estar 61 
previsto no credenciamento não só valores. A conselheira Juliana de Jesus Maciel fala que solicita 62 
vistas do edital 005/2010, baseada na portaria nº 1034 referente a este processo não consta 63 
conforme a emenda aprovada em 07 de outubro de 2010, não consta este fato dentro do edital, 64 
tem uma frase que fala que é garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados 65 
no exercício de seu poder de fiscalização e o primeiro é melhor ainda é submeter se a avaliação 66 
sistemática de acordo com o programa Nacional de avaliação de serviços de saúde e mais outras 67 
redações que seriam viáveis, forma uma comissão e avaliar a nova redação da portaria. O 68 
conselheiro Cesar Campagnoli da uma sugestão de no dia da reunião ordinária (23/11/2010) fazer 69 
em seguida uma extraordinária. O presidente pergunta se todos os conselheiros concordam que 70 
após a reunião ordinária (23/11/2010) se faça após a extraordinária, “todos concorda. 2.3. 71 
Apresentação da política de planos de Cargos de Carreiras e Salários da Secretaria municipal de 72 
Saúde pelo gerente de Recursos Humanos.  O presidente fala que foi solicitado através de oficio 73 
nº 160/2010/CMS para que o representante da  Gerencia de Recursos Humanos  Sr. Valter Lopes 74 
de Oliveira fizesse uma apresentação junto ao Conselho. O presidente pergunta quem vai 75 
apresentar. A Srª Dione fala que  não existe Plano de Cargos e Salários, até num dos ofícios que 76 
veio ela encaminhou  para o secretario Sr. José Elizeu Chociai, porque não existe um Plano de 77 
Cargos e Salários só da Saúde, diz que foi um equivoco  na verdade e conhecimento sobre este 78 
assunto, a única secretaria  independente no Município que possui um Plano de Cargos é a 79 
Educação o resto todo o Plano de Cargos e Salários é único e que esta sendo elaborado pelo Sr.   80 
José Elizeu Chociai, até deu uma cota num desses oficio que na cota dele mesmo que quando 81 
fosse completado o Plano ele viria pra apresentar, desde a Conferencia, o que foi feito na 82 
Conferencia, ela e a Drª Regina fizeram algumas propostas para ele, e foi entregue, desde então 83 
não voltou nada pra elas. O presidente pergunta quem a Srª Dione esta representando porque o 84 
oficio foi solicitado para que o Sr. Valter viesse para apresentar junto ao CMS, porque está no 85 
Diário Oficial do Município  onde  o decreto nº 4.325, de  03/09/2010, exonera vossa excelência 86 
Srª Dione Cristhie  Alexandre Oliveira no dia 1º de setembro de 2010 ( do cargo de comissão de 87 
gerente de recursos humanos)  e nomeia o Sr. Valter Lopes de Oliveira  no de comissão de gerente 88 
de recursos humanos ( decreto nº 4.326, de 03/09/2010), no decreto nº 4.327 de 03/09/2010 89 
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nomeia a partir de 1º de setembro de 2010 a Srª Dione Cristhie  Alexandre Oliveira para exercer o 90 
cargo em comissão de Diretora Adjunta de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. 91 
A Srª Dione fala que assumiu o cargo de Diretora Adjunta de Vigilância em Saúde, mas continua 92 
dando apoio na secretaria de RH porque ela já estava fazendo e ele está mais ligado nas questões 93 
de hospitais (pronto socorro e hospital da criança) o presidente fala que solicitou de oficio a 94 
presença do Sr. Valter , como não houve a presença dele que é o representante do RH que deveria 95 
fazer essa explicação que a Dione colocou, fica na posição que a Secretaria não houve o 96 
atendimento dos recursos humanos referente ao CMS. 3. Informe dos Conselheiros: O conselheiro 97 
José dos Passos Neto fala que tem que existir uma comissão para a proposta do plano de cargos, 98 
carreiras e salários. Diz que pode ser para toda a Prefeitura, pois tem que se entender que todos 99 
tem que ter a mesma oportunidade de crescer. Informa que neste ano o Tribunal de Contas 100 
enviou documentos para nós nos basearmos para aprovação ou não das contas da secretaria de 101 
saúde e onde constava que deveria ter uma comissão de planos, carreiras e salários que não existe 102 
até hoje e avaliando o que a Drª Regina falou que todos os contratos de terceirização estão 103 
errados devemos lembrar que a maioria aprovou as contas do ano de 2009 e que cada conselheiro 104 
que aprovou aquelas contas deve se responsabilizar pelo que votou. O presidente fala que estão 105 
trabalhando com os conselhos locais, no dia 26 de outubro foi montado o Conselho local da vila 106 
cipa na unidade de saúde Otoniel Pimentel dos Santos e no dia 9 de setembro foi montado mais 107 
um conselho local do jardim esplanada na unidade Cliceu Carlos de Macedo, fala que a comissão 108 
dos conselhos locais esta trabalhando, pelo menos a cada 15 dias se esta conseguindo montar um 109 
conselho local, diz que este é mérito da comissão dos conselhos locais. O presidente lê a ata da 110 
unidade Cliceu de Macedo onde foi montado o conselho local, colocada para apreciação e 111 
aclamação dos conselheiros, aprovada por dez votos. Ata do conselho local de saúde da vila cipa 112 
da unidade de saúde Otoniel Pimentel dos Santos, colocada para apreciação e aclamação dos 113 
conselheiros, aprovada por dez votos. O presidente fala do oficio nº 094/2010 que a Secretaria 114 
Municipal de Saúde enviou para que o Conselho Municipal de Saúde tome conhecimento do 115 
termo de revisão de pactuação da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), entre a Secretaria 116 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Ribeirão do Pinhal, no 117 
quantitativo de 03 AIH’S, esclarecendo que estas 03 AIH’S, que estão sendo devolvidas para o 118 
Município de Ribeirão do Pinhal estão pactuadas com Ponta Grossa, conforme consta no relatório 119 
anexo, do Departamento de Programação e Avaliação da SESA/Pr. Do Município de Ribeirão do 120 
Pinhal. O presidente fala que no dia o8 de novembro chegou uma carta ao conselho referente a 121 
uma criança que faz tratamento de oncologia, e foi pedido ao Dr. Rubens que avaliasse a 122 
solicitação deste pedido. O presidente fala sobre a XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde 123 
que será de 16 a 18 de novembro de 2010 em Brasília-DF, que irão dois representantes do 124 
seguimento do usuário o Sr. Sergio Ferreira Doszanet e a Srª Rosangela Maria Galvão Antunes e a 125 
Srª Vivian Gaidarji representando do seguimento do gestor. A Srª Dione convida os conselheiros 126 
para participar do evento de Educação Continuada com a SMS (reunião gerencial), que será no dia 127 
17 de novembro de 2010,das 09h00m ás 12h00m e das 13h30m ás 17h00m, no auditório do SESC. 128 
O presidente fala que dia 03 de dezembro terá a 1ª capacitação dos conselheiros locais de saúde, 129 
ainda sem local definido. O presidente encerra a reunião as 21h00min. 130 
  131 


