
 
Ata as 1ª. Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde - C.M.S. Aos vinte e sete dias do mês de 1 

janeiro de dois mil e quinze, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada na Rua XV de Novembro, 2 

120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de 3 

Saúde de Ponta Grossa. Presentes os conselheiros: Luiz Antônio Delgobo, Cassia Zweifel Moro 4 

Gesuato, Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Eliane de Freitas, Cesar José 5 

Campagnoli, José Fabiano Costa Justus, Sergio Ferreira Doszanet, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Recson 6 

Eder Marques Pelentil, Paulo Saincler Heusi, Juliana de Jesus Maciel, José Timoteo Vasconcelos, 7 

Edson Luiz Ribeiro Ramos, Genecilda Lourenço Gotardo, Leandro Soares Machado, Andréia Silva 8 

Santos, Célia Leandro Rodrigues, João Carlos dos Santos Camargo. A presidenta Jiovany do Rocio 9 

Kissilevicz, verificando “quórum”, assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da reunião, 10 

cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: Ordem do Dia: Eleições internas da Mesa Diretora do 11 

Conselho Municipal de Saúde, conforme art. 7 do Regimento Interno. A presidente Jiovany entrega o 12 

comando dos trabalhos à conselheira Elaine Cristina Antunes Rinaldi, coordenadora da Comissão 13 

Eleitoral. Cumprimenta os presentes e informa que se apresentaram candidatos aos cargos de 14 

Presidente, Vice-Presidente e 1 Secretário, os conselheiros José Timóteo Vasconcelos, João Carlos dos 15 

Santos e Recson Eder Marques Pelentil. Não houve candidato ao cargo de 2º secretário. Seguindo 16 

nosso regulamento a coordenadora pergunta à plenária se algum conselheiro tem interesse em se 17 

candidatar. A conselheira Eliane de Freitas coloca seu nome a disposição. É aprovada pelos 18 

conselheiros presentes. Todos são aclamados em seus cargos. A coordenadora da Comissão pede a 19 

palavra dos conselheiros eleitos. O conselheiro José Timóteo Vasconcelos diz que a função de 20 

conselheiro já é de grande responsabilidade, mas a função de presidente é maior. Conta com a 21 

colaboração de todos no novo caminho que vai ser seguido. O conselheiro Recson Eder Marques 22 

Pelentil diz que vai dar continuidade ao cargo que já exercia na gestão passada. Pede também a 23 

colaboração de todos os conselheiros, já que no passado foi bastante defasado. A conselheira Eliana 24 

de Freitas diz que seu intuito é continuar colaborando com o conselho e reitera que sua bandeira é a 25 

defesa do usuário e do trabalhador. A coordenadora Elaine Rinaldi abre a palavra para plenária. O 26 

conselheiro Sergio Ferreira Doszanet parabeniza os conselheiros eleitos. Coloca o cronograma da 27 

Conferência do Conselho Municipal de Saúde para 2015 a disposição da mesa, dizendo que algumas 28 

datas deverão seralteradas, face ao adiantamento da data da Conferência Estadual, Alguns pontos 29 

deverão serdefinidos junto à mesa e comissão da conferência. Diz que todos os conselheiros devem 30 

fazer parte da Comissão, bem como eventuais entidades que desejem participar. Finalizando, informa 31 

que esta se desligando do conselho. É uma decisão irreversível pelo fato de estar no conselho desde 32 

2005. Acha interessante uma renovação. A conselheira Cassia Zweifel Moro Gesuato, também 33 

informa que a 3ª. Regional estará indicando outro nomepara assumir em seu lugar. Diz que deixa o 34 

cargo feliz por ter participado e contribuído com o Conselho. Aprendeu muito e agradece a todos. 35 

Encerrada as falas, a coordenadora Elaine Rinaldi homologa nova mesa diretora que esta constituída 36 

assim: José Timóteo Vasconcelos como presidente; João Carlos dos Santos Camargo como vice-37 

presidente; Recson Eder Marques Pelentil como 1º Secretário e Eliane de Freitas como 2ª. Secretária. 38 

Em seguida devolve a palavra à conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz, ex-presidenta, que 39 

parabeniza a nova mesa. Agradece aos conselheiros e a Secretaria Executiva. Informa que estará 40 

assumindo cargo na Câmara Municipal. O conselheiro Leandro Soares Machado informa que desde 41 



 
20 de dezembro de 2014 assumiu a coordenação do MOPS (Movimento Popular da Saúde). O 42 

presidente eleito encerra a reunião as l8h50min. 43 


