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Ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 1 

doze dias do mês de junho de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos , na 2 

Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de 3 

Novembro, nº 120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a segunda 4 

reunião extraordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os 5 

Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada 6 

a presença de quorum, o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e 7 

procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, 8 

conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Ordem do Dia. 2.1. Aprovação da 9 

Programação Anual de Saúde – ano de 2012. O presidente fala que só tem um item 10 

em pauta que no caso é a Apreciação do Programa Anual de Saúde de 2012, e 11 

gostaria de ouvir quais as comissões que estavam reunidas a Comissão Municipal 12 

de Acompanhamento a Atenção Básica, comissão municipal de Financiamento e 13 

Orçamento e a comissão Municipal de Contratualização de Contratos e Projetos, 14 

pergunta qual foi o parecer dessas Comissões. O conselheiro Carlos Eduardo 15 

Coradassi fala que é o relator foi feito a leitura e que passasse para a prefeitura as 16 

modificações necessárias e que ela voltasse apresentando a Programação Anual de 17 

Saúde com as modificações para daí sim fazer a votação, porque hoje nós estamos 18 

apreciando a Programação Anual de Saúde de 2012 conforme o prazo do 19 

Regimento Interno do CMS que é de quarenta e cinco dias, não temos obrigação 20 

hoje de aprovar ou desaprovar a gente tem a obrigação de dar um parecer para o 21 

Gestor; o meu parecer enquanto relator não sabe se a Comissão concorda seria de 22 

que a prefeitura fizesse as modificações e trouxesse para aprovação em plenária 23 

no dia sem discussão porque já foi apresentado e discutido; o presidente Jefferson 24 

Leandro Gomes Palhão fala que não sabe se os conselheiros concordam declarar 25 

como aprovadas com as ressalvas pela comissão porque já foi debatida, faz a 26 

resolução de aprovação com as ressalvas passadas pela comissão; o presidente 27 

pergunta se os conselheiros concordam que seja aprovada com as ressalvas 28 

passadas pela comissão, porque todo mundo que esta na reunião participou da 29 

comissão. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que aprovamos com 30 

ressalvas que o conselheiro Carlos Coradassi passara para o Conselho Municipal de 31 

Saúde e enviaremos para a Secretaria municipal de Saúde a resolução para 32 

homologação e publicação. O presidente coloca em votação; aprovado por 33 

unanimidade a Programação Anual de Saúde de 2012 com as ressalvas feitas pela 34 

Comissão. O presidente Jeferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião às 35 

19h29min.  36 


