
 
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS - Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois 1 

mil e dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Praça Marechal Floriano 2 

Peixoto, nº 42 – sala 4 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a 3 

décima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os 4 

conselheiros Titulares: Elaine Cristina Lupepsa Machado, Diego Osmar Rodrigues, Isaías 5 

Cantóia, Liro Dionisio Sokolowski, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia 6 

Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo, Cláudia Cristina Saveli, Péricles Martim Reche, 7 

Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Inez 8 

Rosemari Safraide, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Candido José Colesel, Recson Eder 9 

Marques Pelentil e Ana Maria Bourguignon de Lima. Presentes Conselheiros Suplentes: 10 

Bruno Cavasotti Almeida Pereira, Jiovany do Rocio Kissilevicz. O Presidente Jefferson 11 

Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 12 

cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das atas: 11ª ata de 13 

reunião Ordinária, 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. 14 

Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Plano de Aplicação do exercício de 2016/2017 da 15 

Entidade Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais. 4.2. 16 

Relatório Quadrimestral -  1º Quadrimeste de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde. 17 

4.3. Tramite de processos no CMS. 1. Leitura e Aprovação das atas: 11ª ata de reunião 18 

Ordinária. A ata será corrigida conforme solicitação da conselheira  Claudia Saveli e voltará 19 

para a próxima reunião. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. O conselheiro Paulo 20 

Saincler Heusi fala que a Comissão tem a prerrogativa de fazer as alterações e após o 21 

término do trabalho da Comissão, será apresentado para o Pleno. O presidente Jefferson 22 

Leandro Gomes Palhão fala que para poder situar quem não estava na comissão, o Pleno 23 

resolveu que no prazo de três reuniões ordinárias se faria a revisão do regimento interno, o 24 

trabalho da comissão assim como em outras comissões é um trabalho de sistematização 25 

nenhuma comissão pode aprovar ou desaprovar nada, foi conversado dentro da comissão 26 

que as sugestões que os conselheiros encaminharem não poderão fazer julgamento de mérito 27 

e quem faz julgamento de mérito é o pleno. Foi enviado o formulário de como se deve 28 

preencher, para facilitar para a Comissão, não quer dizer que quando vier a Pleno que não 29 

saia uma proposição  naquele momento, a Comissão não pode proibir as pessoas para verem 30 

a sua sugestão, se mandarem todos por e-mail facilita. Lembrando também que por conta do 31 

próprio Regimento Interno do CMS em vigor não pode ter mais nada na pauta neste dia, será 32 

reunião extraordinária apenas para debater o Regimento Interno do CMS, acredito que dessa 33 

maneira garante uma questão mais democrática, isso possibilita que todos se manifestem. Se 34 



 
por um acaso chegar ao esgotamento das três reuniões ordinárias e a gente perceber que 35 

ainda não deu prazo, aí vai caber ao Pleno do CMS resolver se vai abrir mais prazo ou não. O 36 

conselheiro Leandro Soares Machado lembra os conselheiros que no Regimento Interno do 37 

CMS há um rito de como funciona para aprovação do Regimento Interno do CMS. O 38 

presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão lê o parágrafo primeiro e o segundo do artigo 29 39 

e fala que não compreendeu ao certo do parágrafo segundo “poderá ser apresentada 40 

propostas de alteração do Regimento Interno do CMS por qualquer membro” fala que 41 

qualquer conselheiro pode sugerir em qualquer tempo que mexa no Regimento Interno do 42 

CMS, mas só pode alterar desde que todo mundo queira, espera que no final da reforma o 43 

Regimento Interno do CMS fique mais claro. 3. Informes Gerais: A conselheira Cláudia 44 

Cristina Saveli fala que mandou por e-mail uma sugestão para complementar o formulário. O 45 

conselheiro Recson Eder Marques Pelentil fala que  mandou e propôs alem do texto original, 46 

a proposta é uma justificativa, fala ainda sobre a resolução número 453 , na reunião passada 47 

um dos conselheiros questionou que não há necessidade do gestor apresentar o Relatório 48 

Quadrimestral, lê a resolução número 453 inciso décimo  esta explicito a prestação de contas  49 

quadrimestral, apresentando o relatório detalhado, a Lei 141/2012 coloca que deve haver 50 

apresentação, mas não detalha como deve ser a apresentação. O presidente Jefferson 51 

Leandro Gomes Palhão fala que todos os anos houve apresentação do relatório quadrimestral 52 

então vai continuar sendo apresentado. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Plano de 53 

Aplicação do exercício de 2016/2017 da Entidade Associação Pontagrossense de 54 

Portadores das Deformidades Faciais. A Senhora Regina fala que a Associação 55 

Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais tem o Plano de Aplicação com 56 

início em 1º de novembro de 2016 a 1º de novembro de 2017, para manutenção das 57 

atividades na reabilitação do portador de lesão de lábio e palato, atendendo Ponta Grossa e 58 

Região, hoje há mais de 400 cadastros realizados na Instituição, no setor pedagógico com 59 

matrículas efetivadas existem 64 crianças e adolescentes atendidos, atendimentos pelo 60 

cronograma de psicóloga, dentista, auxiliar de dentista, assistente social e a fonoaudióloga, as 61 

cirurgias são realizadas em Curitiba e Bauru, no total do Plano de Aplicação o recurso 62 

previsto é de R$ 186.464,00 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro 63 

reais), está desdobrado em vencimentos e salários R$ 107.472,00 (cento e sete mil, 64 

quatrocentos e setenta e dois reais), 13° salário R$ 6.749,00 (seis mil, setecentos e quarenta 65 

e nove reais), Férias, Abono Constitucional R$ 3.109,32 (três mil, cento e nove reais e trinta e 66 

dois centavos), Contribuições Previdenciárias – INSS R$ 11.753,00 (onze mil, setecentos e 67 

cinquenta e três reais), FGTS 10.385,00 (dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais), 68 



 
PIS/PASEP 1.304,00 (um mil, trezentos e quatro reais), Material de Expediente R$  3.000,00 69 

(três mil reais), Material de limpeza e produtos de Higienização R$  3.000,00 (três mil reais), 70 

Gêneros de Alimentação R$  5.000,00 (cinco mil reais), Material de Processamento de Dados 71 

R$  4.000,00 (quatro mil reais), Gás e outros materiais engarrafados R$  5.503,50 (cinco mil, 72 

quinhentos e três reais e cinquenta centavos), Material de Copa e Cozinha R$  1.500,00 (um 73 

mil e quinhentos reais), Material para manutenção de Bens Imóveis R$  3.000,00 (três mil 74 

reais), Serviços de Energia Elétrica R$  4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), 75 

Serviços de Água e Esgoto R$  1.804,00 (um mil, oitocentos e quatro reais), Serviços de 76 

Telecomunicações R$  2.200,00 (dois mil e duzentos reais), Limpeza e Conservação 77 

R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), Vigilância Ostensiva/Monitorada R$ 3.240,00 (três mil, 78 

duzentos e quarenta reais), Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 6.000,00 (seis 79 

mil reais) e Serviços Gráficos e Editoriais R$  2.003,30 (dois mil  e três  reais e cinquenta 80 

centavos). Atendimentos odontológicos 1.500 (mil e quinhentos), Atendimentos 81 

fonoaudiólogos 1.800 (mil e oitocentos), Atendimentos psicológicos 360 (trezentos e 82 

sessenta), Atendimentos de Assistência Social 2.760 (dois mil setecentos e sessenta), 83 

Atendimentos auxiliar de dentista 1.500 (mil e quinhentos), um total de R$ 186.464,55 (cento 84 

e oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).             85 

4.2. Relatório Quadrimestral - 1º Quadrimeste de 2016 da Secretaria Municipal de 86 

Saúde. Não foi apresentado. 4.3. Tramite de processos no CMS. O conselheiro Isaías 87 

Cantoia propõe que seja feita uma cópia de todo documento que chegar ao CMS para 88 

arquivar. Sem mais assuntos a tratar a reunião é encerrada às 20h: 09min.       89 


