
  
2ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos seis dias do mês de março de dois mil 1 

e dezoito, às dezesseis horas e trinta e dois minutos, na sala de reuniões, situada 2 

à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego 3 

Osmar Rodrigues, Carlos Eduardo Coradassi, Jefferson Magno Pereira, Elaine 4 

Cristina Antunes Rinaldi, Cláudia Cristina Saveli, Leandro Soares Machado, José 5 

Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, 6 

Sueli Terezinha Mensen, Adriane do Rocio Lopes. Presentes Conselheiros 7 

Suplentes: André Luiz Albuquerque Lisboa, Simone Schenfeld Monçalves, Bruno 8 

Cavasotti Almeida, Ana Caetano Pinto e Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente José 9 

Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da 10 

reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação 11 

da 19ª e da 1ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 12 

Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Proposta de Calendário para as 13 

reuniões Ordinárias do CMS.4.2. Formação das Comissões Temáticas. 4.3. 14 

Apresentação e aprovação dos serviços a serem incluídos pela Gestão 15 

higienização Hospitalar, Radiologia, Transporte de pacientes. 4.4. Discussão 16 

referente à lei nº 12.951. O 2º secretário Diego Osmar Rodrigues solicita inversão 17 

de pauta do item 4.3 pelo item 4.4. Sendo aprovada por consenso a inversão de 18 

pauta. 1. Leitura e Aprovação das Atas: 19ª Ata aprovada por 13 (treze) votos 19 

favoráveis. 1ª Ata aprovada por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. 20 

Relato Geral. O segundo secretário Sr. Diego Osmar Rodrigues procede à leitura 21 

dos ofícios e documentos recebidos pelo CMS: ofícios nº 001/2018 e nº 002/2018 22 

do Movimento Popular do Estado do PR (MOPS), que os senhores Luiz Carlos 23 

Gorchinski e Wagner Lusiano, representarão a entidade do MOPS, como suplente 24 

no CMS. Ofício nº 01/2018 do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de 25 

Serviço de Saúde de Ponta Grossa, informando que o conselheiro Franslei 26 

Eduardo Monteiro Corá (titular) será substituído pelo senhor Charles Renan Pinto 27 

Aurélio e a conselheira Renata Pires Siemieniaco (suplente) será substituída pela 28 

senhora Simone Schenfeld Monçalves. O Ofício Circular: nº 22 – SCAERA da 3ª 29 

Regional de Saúde, informando que no 1º semestre de 2018 o Estado do Paraná, 30 

por meio do Conselho Estadual de Saúde, oferecerá capacitação aos conselheiros 31 

municipais de saúde e por fim documento de solicitação do conselheiro, Sr. Luiz 32 

Carlos Gorchinski, de inserção na pauta, em reunião plenária para aprovação de 33 

uma severa e criteriosa investigação no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, 34 

diante dos fatos relatados. 3. Informes Gerais: O conselheiro Carlos Eduardo 35 

Coradassi informa que foram iniciadas no dia primeiro de março as atividades da 36 

residência multiprofissional da SMS em parceria com a UEPG (Universidade 37 

Estadual de Ponta Grossa) sendo esta a instituição formadora no programa, com 38 

vinte e cinco residentes de seis cursos diferentes da aérea da saúde, o conselheiro 39 

relata que neste mês os mesmos estão realizando a ambiência nos serviços de 40 

saúde, para o conhecimento da rede, e que a partir do mês de abril eles irão aos 41 

pontos de atenção para assumir serviços que visam o atendimento da população, 42 

salienta que os residentes são graduados e há bastante expectativa de inserção 43 

dos mesmos em alguns projetos entre eles o de participar das comissões 44 



  
temáticas do CMS, informa também que os residentes cumprem uma carga 45 

horária de sessenta horas semanais estipulada pelo Ministério da Saúde, sendo 46 

quarenta e oito horas de treinamento em serviço e doze horas em atividades de 47 

ensino aprendizagem. A conselheira Sueli Terezinha Mensen fala que tem que 48 

marcar uma reunião da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos, porque 49 

ficaram alguns pontos pendentes na Programação Anual de 2018, considerando a 50 

importância que o Plano de Cargos não vai avançar enquanto não passar por 51 

aprovação do CMS, pede permissão aos conselheiros porque as comissões ainda 52 

vão ser montadas, chamar uma reunião para acelerar este processo. 4. Ordem do 53 

Dia. 4.1. Proposta de Calendário para as reuniões Ordinárias do CMS. O 54 

presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que todos receberam por e-55 

mail a proposta de calendário das reuniões ordinárias do CMS, pergunta se os 56 

conselheiros têm alguma mudança nesse calendário diante da negativa, a 57 

proposta é colocada para votação. Aprovado por unanimidade dos conselheiros 58 

presentes. 4.2. Formação das Comissões Temáticas. O 2º secretário Sr. Diego 59 

Osmar Rodrigues faz uma proposta para que se seja reduzida o número de 60 

comissões temáticas diante do absenteísmo dos conselheiros nas mesmas, 61 

propõe que os trabalhos sejam absorvidos pela comissão de orçamento, 62 

programas e projetos e pela comissão dos conselhos locais, porque 63 

evidentemente foram as exceções no ano de 2017 que efetivamente conseguiram 64 

quórum em conformidade com o regimento interno para funcionar. O conselheiro 65 

Carlos Eduardo Coradassi fala que uma comissão é meio complicada, diz que em 66 

anos anteriores no conselho, se trabalhava com comissões mais enxutas, um 67 

numero menor de comissões, gestão em saúde, gestão em trabalho que inclui a 68 

questão e uma comissão de orçamento seria três comissões que englobaria as 69 

questões; as gestões em saúde pra ver o mérito do que está sendo propostos, de 70 

orçamento justamente pra ver a fiscalização e outros atributos e a gestão do 71 

trabalho porque nesse momento envolve a questão da efetivação do plano de 72 

cargos, carreira e vencimentos entre outras coisas. O conselheiro Leandro Soares 73 

fala que tem uma proposta da educação continuada que entra os conselhos locais. 74 

O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação quem 75 

concorda para que seja uma (1) comissão: 3 (três) votos. Para que se tenha 4 76 

(quatro) comissões: 10 (dez) votos. Aprovado para que seja 4 (quatro) Comissões 77 

Temáticas: Comissão de Orçamento, Programas e Projetos; Comissão de 78 

Educação Permanente; Comissão de Gestão em Saúde; Comissão de Gestão do 79 

Trabalho. 4.4. Discussão referente à lei nº 12.951. O presidente José Timóteo 80 

Vasconcellos Sobrinho fala que no art. 1º, inciso II “é vedada a indicação de 81 

membro para exercer mandato consecutivo, no mesmo ou em outro 82 

conselho, bem como antes de decorridos 04 (quatro) anos do término do 83 

último mandato” diz que com essa lei nenhum dos conselheiros titulares vão 84 

permanecer no CMS; coloquei em discussão porque nós temos que buscar via 85 

justiça, e eu não sei como fazer isto porque o CMS não é uma entidade jurídica 86 

porque não tem CNPJ, não dá pra entrar com uma ação, seria o Ministério Publico 87 

Estadual e o Ministério Público Federal. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi 88 



  
fala que em 2005 o prefeito Pedro Wosgrau destitui o Conselho, criou um novo 89 

Conselho; o Ministério Público representou na época o CMS e deu andamento no 90 

processo, destaca ainda que a representação do controle social neste caso é o 91 

Ministério Público. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que foi elaborado 92 

um documento, ele o seu José Timóteo Vasconcelos, Ana Maria Bourguignon de 93 

Lima e Leandro dos Santos Dias, entregaram no gabinete dos vereadores e alguns 94 

vereadores se propuseram a defender, contudo não sebe ao certo se por erro ou 95 

por má fé acabaram votando em ser aprovada a lei nº 12.951 conforme 96 

aconteceu; anteriormente tínhamos falado com o prefeito que vetou a lei e lá na 97 

câmara ele derrubaram o veto do prefeito; no meu ponto de vista enquanto usuário 98 

e membro da comunidade ele acaba cerceando a participação popular. O 99 

presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que vai ser feito ofício e 100 

encaminhado para o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. 4.3. 101 

Apresentação e aprovação dos serviços a serem incluídos pela Gestão 102 

Higienização Hospitalares e Radiologia. O Sr. Diego Osmar Rodrigues solicita 103 

para que este item seja retirado da ordem do dia, justificando assim que devido 104 

aos trâmites burocráticos a apresentação já com os valores não pode ser realizada 105 

e explicitada ao pleno como a gestão gostaria desta forma declina da 106 

apresentação, solicitando reagendamento da pauta em tela em data futura já com 107 

todas as informações concluídas. O presidente José Timóteo Vasconcellos 108 

Sobrinho encerra a reunião às 19h18min. 109 
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