
 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMS – Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 1 

de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na sala de reuniões, situada à Rua: 2 

Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a primeira reunião extraordinária do 3 

Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar 4 

Rodrigues, Everson Milleo, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Inês CHUY Lopes, 5 

Fábia Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Maria Alina Lurdes Oliveira, 6 

Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Jiovany do 7 

Rocio Kissilevicz, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, 8 

Jefferson Leandro Gomes Palhão, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Mensen, 9 

Ana Maria Bourguignon de Lima, Leandro dos Santos Dias.  Presentes 10 

Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Bruno Cavasotti Almeida, 11 

Lucélia Ana Kubaski, Ana Caetano Pinto, Andrea Marques Ribeiro O Presidente 12 

Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a abertura da 13 

reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Eleição da Mesa 14 

Diretora do CMS. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a única 15 

pauta é a eleição para a Mesa Diretora do ano de 2017. Chama a Comissão para 16 

iniciar o processo eleitoral. Composição da Comissão Eleitoral: Elaine Cristina 17 

Antunes Rinaldi, Sueli Terezinha Mensen, Leandro dos Santos Dias: A conselheira 18 

Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que foi respeitado a resolução 02/2017, 19 

conforme acordado na reunião do dia 14 de fevereiro de 2017. Fala que as 20 

inscrições foram recebidas até as 18h00min de hoje (21/02/2017), até o presente 21 

momento não teve nenhuma ressalva referente ao horário ou qualquer coisa 22 

referente à inscrição. Fala que para presidente tem um candidato, José Timoteo 23 

Vasconcellos Sobrinho, representante do segmento dos usuários, da entidade do 24 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Ponta Grossa. Para vice presidente tem 25 

uma candidata, Jiovany do Rocio Kissilevicz, representante do segmento dos 26 

usuários, da entidade Central de Movimentos Populares. Fala que para 1º 27 

Secretário tem dois candidatos Jefferson Leandro Gomes Palhão, representante do 28 

segmento dos usuários, da entidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 29 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região, e Maria 30 

Alina Lurdes Oliveira, representante do segmento dos trabalhadores, da entidade 31 

do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. (COREN). O candidato para a 32 

vaga de 1º Secretário o conselheiro Jefferson Gomes Palhão fala que declina da 33 

vaga. A relatora da comissão eleitoral: Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que para 34 

2º Secretario tem um candidato Diego Osmar Rodrigues, representante do 35 

segmento do gestor, da Secretaria Municipal de Saúde. A relatora da comissão 36 

eleitoral: Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que os quatro cargos para a Mesa 37 

Diretora do conselho foram eleitos por aclamação. Pede para os quatro candidatos 38 

que se dispuseram aos cargos que fizessem um breve pronunciamento. O 39 

presidente eleito José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que essa é a segunda 40 

gestão na Mesa direto como presidente, solicita a cooperação de todos os 41 

conselheiros, porque quem dirige o Conselho são os senhores, a mesa é apenas a 42 

parte administrativa. Vamos pensar nos nossos usuários (se refere à população) é 43 



 
neles que temos que pensar de fato. A vice presidente eleita Jiovany do Rocio 44 

Kissilevicz fala que já fez parte da Mesa Diretora em anos anteriores e já foi 45 

presidente do CMS e agora é vice presidente do CMS, diz que faz uso das palavras 46 

do senhor Timoteo e reforça a importância da participação de todos os 47 

conselheiros. A 1ª Secretária eleita Maria Alina Lurdes Oliveira fala que não é a 48 

primeira vez que participa do Conselho, que participava quando era acadêmica de 49 

enfermagem há quatro anos atrás e diz que o CMS é apaixonante porque ela tenta 50 

ficar fora, mas sempre acaba voltando; fala ainda que foi na Conferencia Estadual, 51 

“disse que daqui a quatro anos não iria estar aqui”, olha estou aqui de volta, diz que 52 

o CMS é um coisa apaixonante que construímos o CMS juntos, cada um com a sua 53 

parcela de conhecimento vai agregando, é como todos os colegas já disseram a 54 

mesa não faz nada sozinho, temos que trabalhar e construir juntos. O 2º Secretário 55 

eleito Diego Osmar Rodrigues fala que é um momento importante para todos do 56 

CMS; a Mesa Diretora tem sim uma função importante dentro do CMS, e todos são 57 

vitoriosos acredita que ele enquanto gestor, é enfermeiro, funcionário efetivo da 58 

SMS; acredita no trabalho e que o SUS possa ser cada vez mais eficiente e 59 

resolutivo, fala da importância da gestão hoje estar fazendo parte da Mesa Diretora, 60 

estamos cumprindo com o Regimento do CMS, que diz que a mesa tem que ser 61 

preferencialmente paritária. Fala que está a disposição de todos enquanto 62 

representante da SMS. A relatora da comissão eleitoral: Elaine Cristina Antunes 63 

Rinaldi fala que declara para fins de direito, empossados como presidente: José 64 

Timoteo Vasconcellos Sobrinho, vice-presidente: Jiovany do Rocio Kissilevicz, 1ª 65 

Secretária: Maria Alina Lurdes Oliveira, e 2º secretário: Diego Osmar Rodrigues.  66 

Encerada a reunião 19hs e 08 min. 67 


