
  
 1ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 1 

às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 2 

Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque, 3 

Regina Rosa Pedrozo Rosa, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo 4 

Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz 5 

Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, 6 

Luciane Justus dos Santos. Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a 7 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. Leitura e Aprovação da 8 

ata: 21ª de 2018 e 1ª ata da reunião ordinária de 2019. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 9 

Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do calendário de reuniões para gestão 10 

de 2019. 4.2. Oficina de planejamento estratégico para gestão de 2019. 4.3. Reorganizações 11 

das comissões permanentes. 1. Leitura e Aprovação da ata: 21ª de 2018 e 1ª ata da reunião 12 

extraordinária de 2019. A Conselheira Adriane do Rocio Lopes fala: o seu Paulo fez uma 13 

colocação a respeito do critério da eleição do cargo para presidente, onde ele colocou o critério da 14 

presença continua no ano. Eu queria saber se pode ser adicionado isso na redação da Ata, a fala 15 

do seu Paulo, toda ela na íntegra. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta a Conselheiro  16 

Paulo  Heusi Saincler se ele quer coloca Sua fala  Na Ata . O Conselheiro fala  não solicitou sua 17 

fala na íntegra e o critério usado na eleição foi com embasamento na Lei Complementar nº 64 de 18 

1990, em que constam casos de inelegibilidade, prazo de cessação e outras providências. Art, 16, 19 

alínea “I”, Lei Complementar nº 64/1990: O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski solicitou uma 20 

retificação em sua fala na 21ª Ata de 2018. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde Leandro 21 

Soares Machado colocou em questão o envio das Atas em formato PDF, para que não sejam 22 

compatíveis à edição. O Conselheiro Diego Osmar Rodrigues sugere que os conteúdos das Atas 23 

não sejam alterados para que percam menos tempo durante as reuniões. Logo após, o Presidente 24 

Leandro Soares Machado fala que a sugestão do Conselheiro Diego foi aprovada em própria 25 

reunião para que não fiquem Atas atrasadas. Complementou dizendo que seria bom que as Atas 26 

fossem feitas em reunião para que não causasse dúvidas e gerasse celeridade de aprovação. O 27 

Presidente Leandro Soares Machado sugere para os conselheiros que tem algum questionamento 28 

a acrescentar, trazer o mesmo por escrito para que não seja necessário construir durante a 29 

reunião. O presidente coloca em votação  a 21ª Ata de 2018 foi aprovada com dez (10) votos 30 

favoráveis, um (1) contrário e uma (1) abstenção. A 1°Ata de 2019 foi aprovada com 10 votos 31 

favoráveis um (1) contrário e uma (1) abstenção. 2. Relatos Gerais das Comissões. O 32 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do Relatório da 20ª Avaliação de novembro de dois 33 

mil e dezoito, e logo após, faz a leitura do Relatório da 21ª Avaliação de dezembro de dois mil e 34 

dezoito. O Presidente Leandro Soares Machado fala que o Conselheiro Carlos Coradassi trouxe 35 

alguns residentes e que esses residentes assumiram alguns compromissos dentro da Conferência, 36 

e que será necessário retomar esses residentes para que seja possível dar andamento à 37 

programação da Conferência. 3. Informes Gerais. O Conselheiro Paulo Saincler Heusi fala sobre 38 

alguns comentários com relação à 21ª Ata de 2018, onde diz que os membros Conselheiros da 39 

Comissão constataram que as três comunidades tem uma população considerada vulnerável 40 

consoante seus moradores, pois estão sem atendimento médico há bastante tempo e a Unidade 41 

Básica mais próxima, fica à 30 quilômetros de distância, e que a maioria das crianças não estão 42 

indo a escola pois exigem atestado de vacina, sendo que não há vacinas para elas tomarem. O 43 

Conselheiro André Luiz Albuquerque fala que no ano passado o Conselho mandou para a 44 

Fundação Municipal de Saúde  alguns questionamentos com relação a alguns pacientes para 45 

verificar se houve duplicidade de pagamento, já que havia feito um Ofício para a Fundação 46 

Municipal de Saúde , comunicando que tinham alguns pacientes que constavam como cobrança do 47 

SUS e também como cobrança do Município, havendo indícios de duplicidade de pagamento. O 48 

Presidente do Conselho Leandro Soares Machado fala sobre a questão de dar andamento aos 49 

trabalhos, em decorrência do ano de 2018, nesse ano foi deliberada pela câmara de vereadores de 50 

Ponta Grossa a alteração de Secretaria para Fundação de Saúde, porém não foram enviadas para 51 



  
o Conselho demais informações sobre o projeto que de fato justificasse tal mudança, e para que 52 

nenhum Conselheiro (a) caia em nenhum equivoco, a Mesa Diretora irá fazer um Ofício para que 53 

possa ser informada a questão à própria Secretaria. O Presidente do Conselho Leandro Soares 54 

Machado também frisa novamente a falta de comunicação que muitas das vezes é tida como parte 55 

da Gestão, e pede para que quando houver alguma tomada de decisão, planejamentos ou 56 

estruturações no município no que se refere à Saúde, seja enviada ao Conselho para que o 57 

Conselheiro, que é representante dos Usuários, esteja com o conhecimento caso seja questionado. 58 

O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que houve uma interpretação errônea na questão da 59 

leitura do Conselheiro Paulo Saincler Heusi, o mesmo fez a leitura de algumas linhas. Logo após, o 60 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchisnki fala sobre o questionamento da Lei 12.951 e faz a leitura da Lei 61 

13.139. O Presidente do Conselho Leandro Soares Machado parabeniza a todos que se engajaram 62 

direta ou indiretamente para conseguir a revogação da Lei que feria diretamente a Constituição, 63 

onde dizia que os Conselheiros não podiam ter SPC, Serasa, entre outras coisas. 4. Ordem do 64 

dia. 4.1. Apresentação do calendário de reuniões para gestão de 2019. O Presidente Leandro 65 

Soares Machado coloca em votação a todos os Conselheiros presentes na reunião a concordância 66 

com o calendário de reuniões. O calendário foi aprovado por unanimidade dos presentes. 4.2 67 

Oficinas de planejamento estratégico para gestão de 2019. O Presidente Leandro Soares 68 

Machado fala sobre planejamentos na questão de espaço e sobre mais ventiladores na sala da 69 

reunião, e que iram cobrar sugestões dos Conselheiros para o Conselho. O mesmo também fala 70 

sobra a verba orçamentária enviada pelo Governo do Estado de R$2.500,00(dois mil e quinhentos), 71 

na época não tinha no que empregar a verba devido algumas limitações, e fala que irá consultar se 72 

ainda há tempo hábil para que possa fazer a destinação desse recurso. O Presidente Fala que 73 

muitas coisas vão ser revistas no Conselho, seja até mesmo a questão do Estatuto, que vai entrar 74 

no planejamento estratégico. O Presidente Leandro Soares Machado fala sobre a questão de 75 

algumas atividades que acontecem no Conselho e não há muita divulgação, sugere a possibilidade 76 

de criar uma fanpage para melhor divulgação. Também aborda a questão da página do Conselho 77 

no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que há anos está desatualizada, e está sem a 78 

composição atual do Conselho. O Presidente fala também da participação do Conselho 79 

especificamente nas Comissões da Conferência e que neste ano haverá as eleições dos novos 80 

membros do Conselho e diz que é muito importante que o evento ocorra da melhor maneira 81 

possível para que não sofram uma impugnação desta Conferência, e pede para que o Conselho 82 

possa se unir e tudo venha a convergir no planejamento estratégico. O Conselheiro Paulo Saincler 83 

Heusi fala sobre a questão da falta de Conselheiros, que no regulamento diz que a entidade deve 84 

ser avisada na segunda falta consecutiva, e de acordo com o Conselheiro isso nunca aconteceu 85 

dentro do Conselho. Fala também que tem suas dúvidas com relação à aprovação ou não do 86 

Conselho sobre a questão da mudança de Secretaria para Fundação. O Conselheiro André Luiz 87 

Albuquerque fala que no ano passado, a Mesa Diretora mandou sim Ofícios para as entidades que 88 

estavam com muitas faltas consecutivas, mas que realmente não adiantou. O Presidente Leandro 89 

Soares Machado fala sobre a questão de paridade, e diz que a ideia é que o Conselho tenha uma 90 

planilha de faltas, assim como nos anos anteriores. 4.3. Reorganizações das comissões 91 

permanentes. O Presidente do Conselho Leandro Soares Machado fala que já tem pelo menos 92 

uma comissão permanente já legalizada, inclusive já esta em vigor, Comissão de Fiscalização e 93 

Denúncias. O Conselheiro José Timoteo fala que de todos os anos que participou e continua 94 

participando do Conselho, a cada mudança de ano sempre mudam as Comissões, e diz que 95 

nenhuma Comissão é permanente, a cada ano que entra é dada continuidade, e que é ela é 96 

permanente dentro do ano. O Presidente do Conselho Leandro Soares Machado fala que as 97 

comissões permanentes estão obrigatoriamente presentes em todas as gestões, e que as 98 

comissões provisórias ou temporárias são aquelas que têm um tempo para começar e tempo pra 99 

terminar. O Presidente Leandro Soares Machado pede para que todos os Conselheiros se façam 100 

presentes nas Comissões independentemente de Provisória ou Permanente. A reunião foi 101 

encerrada às 19h e 56min.                                         102 


