
  
4ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e 1 

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

Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, André Luiz 3 

Albuquerque, Charles Renan Pinto Aurélio, Debora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José 4 

Campagnoli, Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares 5 

Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz 6 

Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes, Ana 7 

Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Wagner 8 

Lusiano de Lima Guimarães. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e 9 

procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA 1. Leitura e 10 

Aprovação da ata: 3ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 11 

Gerais.). 4. Sistema de telefonia 5. Carga referente ao ofício sobre a estrutura Municipal de 12 

Saúde. 6. Ordem do dia. 6.1. Organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde. 1. Leitura 13 

e Aprovação da ata: 3ª ata da reunião ordinária. O Presidente Leandro Soares Machado coloca 14 

em votação a 3ª Ata da reunião ordinária. Aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis. 2. 15 

Relatos Gerais das Comissões. (10 min). O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do 16 

Relatório da Reunião da Comissão Orçamentos, Programas e Projetos e logo após faz a leitura 17 

do Relatório da 1ª Reunião da Gestão Integrada da UPA – Santa Paula. Relatório da 1a Reunião 18 

de Gestão Integrada Da UPA-Santa Paula. Aos quinze dias do mês de março de dois mil e 19 

dezenove, sexta-feira, às quatorze horas e trinta minutos reuniram-se na Sede da Unidade de 20 

Pronto Atendimento Santa Paula ( UPA-Santa Paula), administrada pelo Instituto Nacional de 21 

Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), o Corpo Funcional da supracitada, o representante 22 

do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG), Luiz Carlos Gorchinski, outrossim 23 

sua Excelência, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Daniel Milla Fracaro, 24 

acompanhado de dois assessores. O Diretor Executivo da UPA-Santa Paula, Juliano Pizetta 25 

Steurer, saudou os presentes dando início aos trabalhos, expondo em tela o Relatório de Gestão, 26 

inerente ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Cumpre ressaltar que o real objetivo dessa 27 

primeira reunião de Gestão Integrada, além da apresentação dos indicadores estratégicos, 28 

usados para a gerência racional dos recursos financeiros, ambientais, insumos e pessoas, trata-29 

se de uma ação para levar conhecimento aos cidadãos munícipes, aos representantes das 30 

Instituições Municipais e demais, com o intuito de promover uma gestão deveras transparente. 31 

Convém destacar que o objetivo da reunião foi plenamente atingido, pois a referida além da suma 32 

importância e extrema relevância foi deveras esclarecedora pelas explicitações havidas às 33 

indagações formuladas, as quais, foram respondidas a contento pelos responsáveis dos diversos 34 

setores da Unidade. O Contrato 422/2.014 celebrado entre o Instituto Nacional de 35 

Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG) 36 

expira em setembro próximo vindouro, então haverá nova licitação para a contratação da próxima 37 

prestadora de serviços profissionais, podendo ser o supracitado Instituto e/ou outras Empresas 38 

postulantes. Solicitei à Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da UPA, Rafaela 39 

Chiczta encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG), através de 40 

correspondência eletrônica, o relatório apresentado na reunião (em anexo), para a devida ciência 41 

de toda a representatividade de nosso colendo Conselho, sendo atendido na referida com toda 42 

urbanidade. Agendou-se a próxima reunião para a data de dezoito de abril de dois mil e 43 

dezenove, quinta- feira, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões, da Unidade de 44 

Pronto Atendimento da Santa Paula (UPA-Santa Paula), para a qual, já fomos previamente 45 

convidados à participação. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, o Diretor Executivo, 46 

Juliano Pizetta Steurer, após agradecer a presença de todos, a deu por encerrada, às dezesseis 47 

horas e quinze minutos e eu Luiz Carlos Gorchinski, lavrei o presente relatório, na mais pura 48 

expressão da Verdade, o qual será lido na íntegra na próxima reunião ordinária do Conselho 49 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura do 50 

Relatório Da Reunião De Avaliação Quadrimestral Do COMSUS - Novembro De 2.018 À 51 

Fevereiro De 2.019. A Comissão Regional de Monitoramento e Avaliação do Programa Estadual 52 



  
de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná (COMSUS), esteve reunida nas 53 

dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSAÚDE), no Bairro 54 

Órfãs de Ponta Grossa, em data de dezenove de março do ano corrente de dois mil e dezenove, 55 

terça-feira, reunião iniciada as quatorze horas e trinta minutos pela técnica da 3ª Regional de 56 

Saúde de Ponta Grossa, Maria Cristina Stadler Baizan Fernandes Antero. A supracitada 57 

Comissão de Avaliação analisou e referendou o quadrimestre do período compreendido entre os 58 

meses de novembro de dois mil e dezoito e fevereiro de dois mil e dezenove, após a 59 

apresentação dos dados constantes inerente ao plano de metas do COMSUS, pois atingiu sua 60 

pontuação máxima, ou seja, cento e cinquenta pontos. Consoante a Resolução SESA de N° 61 

274/2.013, a qual instituiu a Comissão Estadual e Regionais do supracitado COMSUS, 62 

estabelecendo a composição das Comissões Regionais, de quais Instituições devem representá-63 

la, houve a significativa ausência dos representantes das nominadas: Diretor da 3ª Regional de 64 

Saúde de Ponta Grossa, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 65 

(FMS/PG) e do Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS). Após lida a 66 

Ata da reunião, solicitei à relatora um Adendo em seu final, para que constasse da lavratura da 67 

referida, a minha solicitação de envio através de correspondência eletrônica, do Relatório 68 

Quadrimestral de Atendimentos e dos Dados Financeiros, ao Conselho Municipal de Saúde de 69 

Ponta Grossa. Em anexo o Arquivo contendo a Ata da supracitada Reunião da Comissão e 70 

correlatos, para ciência de toda a representatividade de nosso renomado e colendo CMS/PG. A 71 

reunião foi encerrada às quinze horas e seis minutos e eu Luiz Carlos Gorchinski redigi o presente 72 

relatório sucintamente e na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra, na próxima reunião 73 

ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O Conselheiro Luiz Carlos 74 

Gorchinski faz a leitura do Relatório da 23ª Avaliação - Fevereiro De 2.019. Aos vinte dias do mês 75 

de março do ano em curso de dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta minutos, reuniram-se 76 

na Sala de Administração do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi de nosso Município, os 77 

membros da Comissão Intersetorial de Avaliação Quantitativa e Qualitativa, inerente ao Contrato 78 

394/2.016 celebrado com a prestadora de serviços profissionais, Hygea Gestão & Saúde Ltda e a 79 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Marcaram presença todos os representantes indicados 80 

pelas Instituições, os quais compõem a supracitada Comissão Avaliativa: Jean Pierre Leôni, 81 

Administrador Hospitalar do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi (HMAP), Dr. André Bernardi, 82 

Representante da Hygea Gestão & Saúde Ltda., Luiz Carlos Gorchinski, Conselheiro 83 

Representante do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG) e Everson Milleo, 84 

Representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG). O Coordenador 85 

Jean Pierre Leôni iniciou os trabalhos no horário já transcrito acima apresentando aos 86 

representantes, o Relatório das Metas Físicas e Qualitativas, no período compreendido entre as 87 

datas de primeiro a vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Observamos após as 88 

devidas análises que os parâmetros avençados em Contrato quanto às metas físicas foram 89 

cumpridos, com uma produção mensal a maior nos atendimentos realizados e que houve uma 90 

sensível melhora no percentual da avaliação mensal qualitativa da gestão e desempenho na área 91 

de atuação dos profissionais contratados. Cumpre destacar que consta do Relatório em anexo, 92 

além da recomendação da educação continuada, o registro da determinação dessa Comissão, do 93 

acordado com o representante da Hygea Gestão & Saúde Ltda, Dr. André Bernardi, para que a 94 

Coordenadora Administrativa, Luciane Ignácio, além de cadastrar, também excluísse do cadastro 95 

do CNES, todos os profissionais médicos da supracitada Empresa que não cumprissem em 96 

tempo hábil, com a entrega de toda a documentação exigida para o referido e que 97 

lamentavelmente esse procedimento estabelecido, não está a ocorrer. Indagamos ao 98 

Representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Everson Milleo, dos porquês 99 

de sua ausência em duas reuniões consecutivas, haja vista a convocação ter sido efetivada pelo 100 

Coordenador Jean Pierre Leôni. Disse-nos que na reunião de seis de fevereiro de dois mil e 101 

dezenove, quando da 21ª Avaliação não pode comparecer, devido aos compromissos laborais 102 

internos, na referida Instituição. Quanto à reunião de vinte e sete de fevereiro de dois mil e 103 

dezenove, quando da 22ª Avaliação, apesar de convocado, não se ateve, ficando alheio à 104 



  
referida. Dialogamos na informalidade sobre a Gestão Plena Ampliada, quando na realidade 105 

tornar-se-ia efetiva, todavia ninguém ousou dar uma resposta mais concreta. Consensualmente 106 

agendou-se a próxima reunião para a data de dezessete de abril de dois mil e dezenove, às dez 107 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Instituição Nosocomial. Nada mais havendo a tratar 108 

na presente reunião, o Coordenador Jean Pierre Leôni, às onze horas e dezoito minutos, a deu 109 

por findada, agradecendo a nossa presença e eu Luiz Carlos Gorchinski, exarei o presente 110 

relatório na expressão da verdade, o qual será lido na íntegra na próxima reunião ordinária do 111 

Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 3. Informes Gerais. O Conselheiro Paulo 112 

Saincler fala que o diz que o contrato do instituto nacional da reunião de gestão integrada vence 113 

em setembro e nós já estamos praticamente em abril, e questiona se vai vencer o contrato para 114 

então fazer uma nova licitação, e com relação ao relatório da 23ª avaliação da HYGEA, onde o 115 

representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa foi indagado por suas faltas 116 

consecutivas, e sua resposta foi que não pode comparecer por causa de compromissos internos, 117 

e na segunda não deu atenção nenhuma e passou batido. O Conselheiro Diego fala que gostaria 118 

de solicitar à Mesa Diretora do Conselho o envio do Nº do Processo citado pelo Conselheiro Luiz 119 

Carlos Gorchinski referente ao apoio técnico jurídico e contábil para que conseguisse localizar o 120 

processo e ver como está o andamento . O Presidente Leandro Soares Machado faz 121 

agradecimentos a Rádio Santana no Programa do Edinei, a Radio Antena Sul ao programa do 122 

Isaque Ortis, na Radio Difusora ao programa do Alvaro Andrade e Jocelito, na Radio Clube ao 123 

programa do Carlos Alberto, nos jornais Jornal da Manhã e Portal A Rede e ao Jornal Ponta 124 

Grossa, e disse que a entidade do Comitê Gestor Regional de Urgência e Emergência solicitou a 125 

confirmação do (a) representante de um titular e suplente. O Conselheiro Cesar Campagnoli 126 

questiona o edital do Presidente Leandro Soares Machado colocou, que estaria indo contraposto 127 

do que está citado no Art.28 do Regimento e disse que a inscrição das entidades é feito no dia da 128 

conferência, e não antecipadamente, como foi feito. 4. Sistema de telefonia. (5 min). O 129 

Presidente Leandro Soares Machado fala que a imprensa da Prefeitura Municipal de Ponta 130 

Grossa fez a divulgação de uma nota pública informando que os telefones de toda a PMPG estão 131 

em um processo de mudança de contrato, inclusive no Conselho estamos sem telefone, informa 132 

que numero de telefone do CMS mudou para 3220-1000 ramais 2056 ou 2057, pois houve uma 133 

mudança por parte da Prefeitura onde padronizaram todos os telefones, ou seja, todos os 134 

telefones da prefeitura, inclusive das unidades básicas de saúde, são 3220-1000 e um ramal 135 

específico, a Ouvidoria está sem um telefone destinado a mesma, o que dificulta a comunicação, 136 

seja do usuário, gestor, prestador ou trabalhador com este órgão. 5. Carga referente ao ofício 137 

sobre a estrutura Municipal de Saúde. (10 min).  O Presidente Leandro Soares Machado fala 138 

que foi encaminhado um ofício por parte da FMS remetendo a Controladoria nos pedindo algumas 139 

documentações, sendo elas decreto que institui o Conselho, quem são os Conselheiros, 140 

Composição, e também a questão das informações que a FMS estava concedendo, onde foi 141 

informado que eram regulares, não estão tendo problemas com a comunicação de ofícios com a 142 

FMS e nem com a PMPG até então, sobre a avaliação das contas, está com a comissão, e como 143 

bem leu nos relatos gerais, foi mandado um pedido através do presidente da comissão 144 

Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, esse oficio vai ser encaminhado através da própria 145 

Presidência do Conselho para a Fundação Municipal de Saúde. O Presidente Leandro Soares 146 

Machado fala que recentemente houve a mudança no nome da Secretaria Municipal de Saúde 147 

para Fundação Municipal de Saúde e que algumas dinâmicas acabam mudando, que não é mais 148 

secretario e sim presidente, então foi feita uma solicitação para que a FMS fizesse uma 149 

apresentação de como vai ficar alocado os cargos e funções, questões como a prestação de 150 

serviços, pois alguma comunidade pode questionar a mudança de Secretaria para Fundação e 151 

perguntar o que mudou, e o Conselheiro pode não vai saber responder, por isso a apresentação 152 

seria para tirar as dúvidas. A Conselheira Regina Rosa sugere que junto com a apresentação da 153 

nova formatação da FMS, falarem também sobre os termos de colaboração da Marco Regulatório 154 

pois há uma situação muito importante onde se não se atentarem podem responder enquanto 155 

Conselho de Gestão com relação aos termos, a fiscalização e tudo mais. 6. Ordem do dia. 6.1. 156 



  
Organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde. (50 min). O Presidente Leandro Soares 157 

Machado fala que foi feita a reunião de organização e que conseguiram deliberar sobre as 158 

Comissões, sendo a Coordenação Geral com o Presidente Leandro, Coordenação Adjunta com o 159 

Conselheiro Giovanni, Formação, Sistematização e Relatoria com os Conselheiros Felipe, Ana 160 

Bourguignon, Charles, Campagnoli e Vera, Coordenação de Infraestrutura e Acessibilidade com 161 

as Conselheiras Inês e Regina, Coordenação de Inscrição no Processo Eleitoral com os 162 

Conselheiros Campagnoli e Ana Caetano. O Conselheiro Cesar Campagnoli fala que se observar 163 

o Art. 28 § 2° da Resolução é como sempre procederam, as inscrições das entidades que tem 164 

interesse em compor o Conselho devem ser feitas até 10h do dia 30 de março (sábado), irão 165 

aproveitar as entidades que fizeram suas inscrições, questiona se irão continuar com o Art.28 ou 166 

irão supri-lo. O Presidente Leandro Soares Machado fala que a inscrição que se trata no Art.28 § 167 

1° é sobre o credenciamento, mas no lugar da palavra credenciamento ficou inscrição, que foi o 168 

que gerou essa dúvida e por isso foi feito Edital com anexo a Resolução 002 informando que os 169 

documentos seriam entregues no Conselho. O Conselheiro Cesar Campgnoli fala que não ficou 170 

satisfeito com a colocação e entende que foi pedido documentos para as entidades, mas que isso 171 

é pra depois da Conferência se a entidade for habilitada, ai sim seria necessário à entidade trazer 172 

toda a documentação, e sugere deixar o Art.28, caso alguma entidade não entregar um Ofício 173 

informando que quer pleitear uma cadeira no Conselho, ela poderá até as 10h do dia 30 de março 174 

(sábado) como consta no Regimento e questiona novamente se irão excluir o Art.28 ou se irá 175 

continuar da mesma forma. O Presidente Leandro Soares Machado fala que registra-se a 176 

proposta do Conselheiro Campagnoli, fez  a proposta em defesa do Anexo e um esclarecimento. 177 

O Presidente Leandro Soares Machado fala que o Art. 24 § 5° e seus incisos fala sobre quem 178 

pode ser delegado na condição de usuário, trabalhador, prestador e gestor, e que irão ter que triar 179 

quem ira poder votar no dia da Conferência.  A Conselheira Ana Bourguignon fala que na ultima 180 

Conferência aconteceu de modo diferente, onde as entidades tinham que entregar toda a 181 

documentação na Conferência e lá seria verificado se estava correta, pois se deixar que essa 182 

verificação ocorra posteriormente torna-se um processo não transparente. O Conselheiro Diego 183 

acha que essa questão é bem polêmica e pode se encaminhar a um problema muito maior sobre 184 

questionarem a legitimidade da Conferência e deve-se ver bem o que está escrito no 185 

regulamento, sugere que faça uma lista das entidades que já encaminharam os documentos para 186 

o Conselho para que fique como check-in e no momento em que a entidade chegue na 187 

Conferência e constar o nome na lista está habilitada para eleição, já as entidades que não 188 

estiverem nessa listagem prévia devem apresentar toda documentação exigida pelo 189 

Regulamento.. O Conselheiro Giovanni Panazzollo fala que queria mediar uma intervenção que 190 

atendesse a todos e acredita que quanto mais inclusivo os Conselheiros forem possibilitado 191 

dentro dos editais, acredita que é melhor para o exercício pleno dessa democracia. O Conselheiro 192 

André fala que é favorável que se mantenha o prazo do Regulamento e fala que a entidade que 193 

chegar no dia tem o direito sim de se inscrever até as 10h e questionas se a entidade que já 194 

mandaram os documentos para o Conselho ficam isenta de fazer o credenciamento no dia da 195 

Conferência, diz que precisa estabelecer essa questão. O Presidente Leandro Soares Machado 196 

coloca em votação a 1ª proposta do Conselheiro Leandro de manter como está no edital anexo a 197 

resolução. 1 (um) voto favorável, 12 (doze) votos contrários e 3 (três) abstenções. 2ª proposta do 198 

conselheiro Campagnoli de que mantenha-se o prazo até as 10h do dia 30 de março também 199 

fazendo análise das entidades que já enviaram a documentação em conformidade do anexo da 200 

Resolução 002 da Conferência. Aprovada a segunda proposta com 14 (quatorze) favoráveis, 1 201 

(um) contrário e 1 (uma) abstenção. O Presidente Leandro Soares Machado fala que não 202 

encontrou nada que fale sobre novas propostas no Edital da 12ª Conferência Estadual porem em 203 

contato com o pessoal da Estadual foi comentado que pode haver a inclusão de novas propostas 204 

desde que o prazo de tempo possa ser favorável. A Conselheira Ana Bourguignon fala que junto 205 

do Conselheiro Felipe trabalharam mais de 20 horas fora o trabalho das Secretárias Executivas e 206 

do Estagiário de digitar as propostas e ficaram com um total de 267 (duzentas e sessenta e sete) 207 

propostas e 7 eixos, cada um com aproximadamente 40 propostas, é um volume muito extenso 208 



  
para aceitarem novas propostas. O Conselheiro Diego fala que é extremamente contra a questão 209 

de abrir espaço para novas propostas em respeito ao trabalho dos Conselheiros Felipe e Ana 210 

Bourguignon de sistematização de propostas e pelo fato de não ter tempo de fazer a inclusão de 211 

novas propostas. O Conselheiro Giovanni coloca uma situação em que encerrar algo pelo mero 212 

poder não é bom, pois o tempo por si só é cronometrado, então se coloca uma proposta em que 213 

esteja em condições de tempo o Conselho se torna mais uma vez inclusivo e é melhor deixar em 214 

aberto o tempo e eliminar essa situação do que simplesmente falar não, pode incluir novas 215 

propostas, desde que tenha tempo. A Conselheira Ana Bourguignon coloca um contraponto na 216 

fala do Conselheiro Giovanni, pois as pessoas que participam da Conferência podendo votar 217 

obrigatoriamente participaram das Pré-Conferências, portanto pessoas que não participaram das 218 

etapas anteriores e de repente tivessem alguma ideia nova, não teriam condições se quer de 219 

propor e votar. O Conselheiro André questiona se 267 propostas já não contemplaram tudo, e fala 220 

que de acordo com o Apoiador da Regional de Saúde é que não se pode incluir novas propostas 221 

que não tenham saído da pré-conferência quando se faz pré-conferência. O Presidente Leandro 222 

Soares Machado coloca em votação se irão abrir espaço para novas propostas. Aprovada por 3 223 

(treze) votos favoráveis a não inclusão e 3 (três) abstenções. O Conselheiro Cesar Campagnoli 224 

fala que está preocupado com a maneira de como está sendo colocada a programação pois as 225 

13h30min indica a continuação dos trabalhos em grupo, sendo que era pra ser encerrado as 226 

12h30min e diz que as 13h30min fazia-se a eleição das novas entidades, que consta apenas as 227 

17h30min, que é quando já se encerrou a Plenária das Propostas e as pessoas vão embora e é 228 

na Plenária que os Conselheiros devem apresentar quais foram as entidades que foram eleitas. O 229 

Presidente Leandro Soares Machado fala que tiveram dificuldades na elaboração desses 230 

trabalhos e apenas agora estão tendo a oportunidade de ter a amplitude dos trabalhos, o que 231 

acaba gerando algumas divergências. O Conselheiro André fala que precisam dar 232 

sequencialidade a conferência, mas se irão discutir as propostas e a tarde quebrar isso e fazer 233 

uma reunião dos segmentos para fazer decisão de votos e na sequência à eleição dos 234 

representantes é após isso voltam a discutir as propostas e fala que na ultima conferência foi feito 235 

desta forma e a mesma situação se aplica a Estadual. O Conselheiro André Luiz Albuquerque fala 236 

que está participando das Conferências Municipais e já participou dos Municípios de Piraí do Sul 237 

e Jaguariaíva e que cada uma fez  de um jeito, cada município se organiza da maneira que achar 238 

mais adequada, fala que a maneira da qual  se estabelece a 11ª Conferencia Municipal de Saúde 239 

está ordenada. O Conselheiro Cesar Campagnoli fala que em todas as Conferências em que 240 

participou enquanto trabalhador foi feito após o almoço e paralelamente o do usuário, fala que irão 241 

discutir todas as propostas e após encerrar a plenária das propostas será apresentado a plenária 242 

as entidades eleitas e por fim a escolha dos delegados dos usuários e do seu ponto de vista 243 

sempre foi assim e caso queiram deixar, é um risco, pois quando terminarem a plenária de 244 

votação das propostas o mesmo vai exigir que as entidades e trabalhadores do Conselho se 245 

retirem do auditório e vão para uma sala especifica para fazer a votação, pois não tem como 246 

realizar esse processo dentro de um auditório. O Presidente Leandro Soares Machado fala que o 247 

retorno após o almoço é apenas para quem ficou como Coordenador e Coordenador Adjunto 248 

terminar o relatório para compor o relatório final. O Presidente Leandro Soares fala da proposta 249 

do Conselheiro Cesar Campagnoli de inverter a pauta e antes da apresentação do compilado de 250 

propostas, ter a eleição logo após o almoço. O Conselheiro Felipe fala que foram feitas as 251 

propostas e precisam de no mínimo sete pessoas pra ficar responsáveis pelas 7 salas as 9h do 252 

dia 30 de março (sábado), foi feito a relatoria e totalizou 267 propostas e isso foi preocupante 253 

dado pelo tempo disponível e a melhor solução plausível foi aumentar a quantidade de eixos que 254 

de 4 eixos passaram-se para 7, sendo o maior eixo com 47 propostas e o menor com 15. O 255 

presidente Leandro Soares Machado encerrou a reunião ás 20h42min.  256 


