
  
3ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos doze dias do mês de março 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: André Luiz Albuquerque Lisboa, Charles Renan Pinto 3 

Aurélio, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Giovanni 4 

Panazzolo, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Jose Timoteo Vasconcellos 5 

Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Candido Jose Colesel, Luiz Carlos 6 

Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: 7 

Wagner Lusiano de Lima Guimarães. O Presidente Leandro Soares Machado assume os 8 

trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. 1.9 

 Leitura e Aprovação das atas: 1ª e 2ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das 10 

Comissões. 3. Informes Gerais. 3.1. Fluxo de ofícios. 4. Ordem do dia. 4.1. Organização da 11 

11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 4.2. Deliberação sobre a formação 12 

das Comissões. 1. Leitura e Aprovação das Atas: 1ª e 2ª ata da reunião ordinária. O 13 

Presidente Leandro Soares Machado abre para leitura e aprovação das Atas. A 1ª Ata aprovada 14 

por 13 votos. A 2ª Ata aprovada por 13 votos. 2. Relatos Gerais das Comissões. O Conselheiro 15 

Luiz Carlos Gorchisnki faz a leitura do relatório da terceira reunião de 2019, 22ª avaliação do 16 

contrato 394/2016 da HYGEA Gestão & Saúde LTDA. 3. Informes Gerais. O Conselheiro André 17 

Luiz Albuquerque diz que tem duas coisas nas quais queria pontuar, uma delas foi um 18 

questionamento relacionado ao relatório quadrimestral do município, perguntando se o mesmo foi 19 

enviado para a comissão para avaliação do último quadrimestre, e o outro ponto foi referente à 20 

Conferência Municipal, onde o Conselheiro se vê preocupado diante da falta de infraestrutura, e 21 

que gostaria que fosse esclarecido o que está ou não faltando para a realização da Conferência. 22 

O Presidente Leandro Soares Machado fala que gostaria de parabenizar todos os usuários e 23 

trabalhadores que se fizeram presentes na conferência, onde a média foi de 80 pessoas. O 24 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que gostaria de registrar a fala que teve com um jornalista 25 

da radio CBM e o diretor da TVE no sentido de divulgar a 11ª Conferência Municipal de Saúde de 26 

Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado faz um agradecimento às rádios onde foi 27 

divulgar a pré-conferência. 3.1. Fluxo de ofícios. (5 min).  O Presidente Leandro Soares 28 

Machado fala que todos os Ofícios que forem encaminhados ao Conselho são físicos e não 29 

devem ser enviados por e-mail 4. Ordem do dia. 4.1. Organização da 11ª Conferência 30 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado fala que tem 31 

alguns trabalhos a serem desenvolvidos, inclusive alguns Conselheiros irão assumir algumas 32 

coordenações e perguntam quais poderão ser os Conselheiros para atuarem juntamente na 33 

formatação da organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O Conselheiro Giovanni 34 

Panazzolo explica como será a estrutura da Comissão Organizadora, Leandro Soares Machado 35 

será o Coordenador Geral, Giovanni Panazzolo será o Coordenador Adjunto, o Conselheiro Felipe 36 

e a Conselheira Ana Bourguignon serão os Coordenadores de Formulação e Sistematização e 37 

Relatoria, as Conselheiras Regina Rosa e Inês Chuy serão as Coordenadoras de Infraestrutura e 38 

Acessibilidade e a Conselheira Ana Caetano e o Conselheiro Cesar Campagnoli serão os 39 

Coordenadores de Inscrição e Processo Eleitoral. O Presidente Leandro Soares Machado fala 40 

que precisam de 4 a 6 Conselheiros que se disponham para auxiliarem por eixos nos dias dos 41 

trabalhos. O Conselheiro César Campagnoli faz uma pergunta referente as propostas, 42 

questionando se pode ou não a inclusão de novas propostas que não estejam no catálogo. O 43 

Conselheiro Giovanni Panazzolo fala que insiste em dar autonomia para a coordenação para essa 44 

autonomia ser redistribuída pra que seja levada em conta pela Mesa Diretora. O Presidente 45 

Leandro Soares Machado fala que para que as conclusões e propostas possam constar no 46 

relatório do grupo, devem receber no mínimo aprovação de 50%+1 e que pode ser que entrem 47 

novas propostas e sugere que fique o princípio do bom senso, primeiro se discute as propostas 48 

das pré-conferências, havendo possibilidade de um espaço que possa ser inserido novas 49 

propostas. O Conselheiro Charles Renan fala que já participou de outras conferencias e sempre 50 

colocavam propostas novas, e no momento que impedem isso estão limitando um momento que 51 



  
só é tido a cada quatro anos e acha que é salutar para a comunidade ser aberto o espaço para 52 

que sejam incluídas outras propostas com fim de que a comunidade tenha um pouco mais de voz 53 

na conferência. O Conselheiro André Luiz Albuquerque fala que tem algumas coisas que acha 54 

importante pontuar, a primeira é que ver se isso já não está regimentado na resolução do 55 

Conselho Estadual, a segunda é que no regimento que eles publicaram diz que os itens que não 56 

estão contemplados será decidido por alguém e o terceiro ponto é que o que ficou decidido pra 57 

um deve ficar decido para todos. O Conselheiro Cesar Campagnoli fala que por um exemplo de 58 

quatro salas, cada uma com dez novas propostas, somariam mais quarenta propostas além das 59 

outras, e pergunta se há dentro de alguma legalidade a possibilidade de limitar novas propostas 60 

para que haja menos complicações.  O Conselheiro Wagner Lusiano fala que é inevitável que 61 

surjam novas propostas, como disse a fala do Conselheiro Charles, mas acredita que são dois 62 

pesos e duas medidas e que a fala do Conselheiro André também vale, e caso surgissem muitas 63 

novas propostas sugere que se limitasse a um numero x de propostas por sala. O Presidente 64 

Leandro Soares Machado fala que eles irão ter apenas mais uma única oportunidade de se 65 

encontrar antes da conferência e pede para que todos os Conselheiros leiam e releiam a 66 

resolução que já foi publicada e que se compromete junto a Mesa Diretora a localizar se tem 67 

algum limitador de propostas, supondo que haja um limitador seria sim possível abrir um espaço 68 

para novas propostas. 4.2. Deliberação sobre a formação das Comissões. O Presidente 69 

Leandro Soares Machado fala que a Comissão de Organização da 11ª Conferência Municipal de 70 

Saúde é uma comissão provisória e excepcionalmente no ano de 2018 foi mudado para que a 71 

conferência acontecesse em 2019 e por isso houve essa dilação de prazo da vida útil da 72 

comissão da conferência, porém ira findar no momento em que se encerre a formatação do 73 

relatório final da 11ª Conferência. O Presidente Leandro Soares machado abre para votação a 74 

deliberação sobre a formação de comissão com a proposta de que os trabalhados da fiscalização 75 

e dos conselhos locais possam ser interrompidos no momento da conferencia e possa só manter 76 

a comissão provisória da 11ª Conferencia e a comissão permanente do Orçamentos Programas e 77 

Projetos. A votação foi aprovada por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O 78 

Presidente Leandro Soares Machado abre para votação a proposta de manter a eleição do 79 

coordenador e do coordenador adjunto dentro da reunião da comissão. A votação foi aprovada 80 

por unanimidade dos presentes com 13 (treze) votos favoráveis. Encerrou a reunião às 19h41min.  81 


