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Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quatorze dias do mês de 1 

fevereiro de dois mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 2 

situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a segunda 3 

reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes 4 

conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira 5 

Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros 6 

e participantes. Partindo para primeiro Item.  O presidente Sergio Ferreira Doszanet fala que antes de fazer 7 

a apresentação das entidades, gostaria de deixar para todos os conselheiros titulares e suplentes que vão 8 

assumir hoje; esta entregando todo o trabalho do Conselho Municipal de Saúde de 2011 para que todos 9 

possam acompanhar o trabalho que foi feito dentro deste Conselho por toda esta equipe; esta é uma 10 

pequena prestação de contas da Mesa Diretora e de todos os conselheiros. 1. Apresentação das 11 

Entidades e dos conselheiros que farão parte do Conselho Municipal de Saúde para o quadriênio de 12 

2012 a 2015. O presidente Sergio Ferreira Doszanet apresenta as entidades e os conselheiros que farão 13 

parte do Conselho Municipal de Saúde. Segmento do Gestor: Secretaria Municipal de Saúde de Ponta 14 

Grossa: titular Edson Chaves, suplente Patrícia Ferreira Mendes. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: 15 

titular Cássia Zweisel Moro Gesuato, suplente Giovatan de Souza Bueno. 3ª Regional de Saúde de Ponta 16 

Grossa: Jaqueline do Rocio Flizicoski, suplente Luiz Antonio Delgobo. Segmento do Prestador: sindicato 17 

dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Ponta Grossa: titular Charles Renan Pinto 18 

Aurélio, suplente Simone Schenfeld Monçalves. Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – 19 

Faculdades Integradas CESCAGE: titular Jaime Alberti Gomes Instituo Sul Paranaense de Oncologia – 20 

ISPON: suplente Carlos Eduardo Marques. Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG: titular Carlos 21 

Eduardo Coradassi; Centro de Equoterapia dos Campos Gerais: suplente Mauricio Alonço. Segmento do 22 

Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: titular Vera Lucia Wosgerau; 23 

Associação Brasileira de Odontologia – ABO: suplente Cesar José Campagnoli. Núcleo Regional de Serviço 24 

Social de Ponta Grossa – NUCRESS: titular Lamara Souza, suplente Regina Aparecida de Souza. Sindicato 25 

dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: titular Eliane de Freitas, suplente Vanda Maria Arcoverde 26 

da silva. Associação Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: titular Arcélio Benetoli, suplente 27 

Francisco Nestor Marochi. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional  8ª Região – CREFITO 8:  Titular 28 

Richard Wagner Zuge; Associação Médica do Paraná – CRM: suplente Marcelo Maravieski. Conselho 29 

Regional de Enfermagem do Paraná – COREN: titular Sonia Ruiz Santana Gonçalves; Conselho Regional 30 

de Psicologia do Paraná: suplente Juliano Del Gobo. Segmento dos Usuários: Federação das Associações 31 

de Moradores do Estado do Paraná: titular Sergio Ferreira Doszanet, suplente Delci Maria Bonatto. Central 32 

de Movimentos Popular – CMP: titular Juliana de Jesus Maciel, suplente Maria Alina Lurdes Oliveira. 33 

Movimento Popular do Estado do Paraná: titular Jiovany do Rocio Kissilevicz, suplente Altevir Darold. 34 

Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – 35 

ASFER: titular Paulo Saincler Heusi, suplente Maria Adelaide Wanke. Centro Acadêmico de Enfermagem 36 

Arlete Bernini – CAAB UEPG: titular Maria Fernanda Brusamolin Silva, suplente Jade Caroline Bail. 37 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: titular 38 

João Carlos dos Santos Camargo, suplente Claudir Messias da Rosa. Sindicato dos Trabalhadores nas 39 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região: titular Jefferson 40 

Leandro Gomes Palhão, suplente Gelson Luis Axt. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. 41 

Valores e Trabalhadores em Vigilância, Segurança  Orgânica de Ponta Grossa  e Região: titular José Nilson 42 
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Ribeiro, suplente Edson Luiz Ribeiro Ramos. Pastoral da Criança – Diocese de Ponta Grossa: titular Lucile 43 

Rodrigues, suplente Elysangela Bernardo Moromisa. Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho Central 44 

de Ponta Grossa: titular Terezinha Aparecida Pratka Levandoski, suplente Luiz Fernando Meira. Associação 45 

dos trabalhadores Rurais da Reforma Agrária – ATERRA: titular Célio Leandro Rodrigues, Suplente 46 

Ednamara Mariano Pereira. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, 47 

Fundepar e Afins: titular Dirceia Valentin Santos, suplente Elci Terezinha Veiga Costa.    O presidente Sergio 48 

Ferreira Doszanet fala que estes são os titulares e suplentes que vão ajudar a Mesa Diretora com os 49 

trabalhos neste ano de 2012. 2. Eleição e posse da Nova Mesa diretora. O presidente Sergio Ferreira 50 

Doszanet chama os três conselheiros que fazem parte da Comissão Eleitoral Cesar José Campagnoli, Paulo 51 

Saincler Heusi, Rosangela Maria Pompeu dos Santos e Sergio Ferreira Doszanet. O vice presidente fala que 52 

é uma satisfação ver neste momento uma Eleição da Mesa Diretora com a presença de todos os 53 

conselheiros que vão compor o nosso Conselho Municipal de Saúde a Mesa e pra vocês se localizarem são 54 

vinte e quatro titulares e vinte e quatro suplentes e o que a gente entende e todos entendem é que todos são 55 

conselheiros e a qualquer momento pode ser feito a troca e agora é a entidade que decide quem é o titular e 56 

o suplente. Fala que considera solido este regulamento, porque nas eleições passados chegava no dia da 57 

tomada de posse e não sabia o que fazia se era por chapa ou por candidato se decidia no dia e hoje nós já 58 

temos um regulamento passou pela plenária foi aprovado e nós vamos aplicar simplesmente o regulamento. 59 

O conselheiro Cesar José Campagnoli fala que é candidato e iria conduzir o processo eleitoral mais como 60 

esta concorrendo a vice presidência eu particularmente peço permissão aos conselheiros para não conduzir 61 

esta eleição e indico o nome do Sergio Ferreira Doszanet para que ele conduza o processo Eleitoral. O 62 

conselheiro Paulo Saincler Heusi diz que é o seu caso é idêntico( se refere do Cesar José Campagnoli) e 63 

fica até deselegante. O vice presidente Cesar José Campagnoli fala que o Sergio Ferreira Doszanet cai 64 

conduzir não como presidente do CMS e sim coordenador do processo eleitoral, feito o processo eleitoral  65 

nós da Comissão Eleitoral daremos posse ao quatro membros que vão compor a Mesa Diretora, apartir 66 

então o presidente eleito com seus componentes vão tomar posse e fazer uso da palavra. Acha que todos 67 

estão conscientes a cidadania se faz dessa maneira a democracia é um direito de voto e o mais importante 68 

é respeitar o voto de cada um, o voto é aberto vai ser nominado o Sergio Chama as entidades e a entidade 69 

vai ter que declarar o voto. O Sergio Ferreira Doszanet conduz o processo Eleitoral fala que foi enviado 70 

o regulamento para todos os conselheiros e por isso não vai  precisar ler o regulamento, vai abri o 71 

envelope com a ficha dos candidatos a concorrer uma Vaga para a Mesa Diretora, vai passar o nome 72 

de todos os candidatos e a entidade que representam, como no nosso regulamento diz havendo 73 

mais de um candidato haverá eleição; no regulamento diz que o voto é aberto mais não é a pessoa é 74 

a entidade o voto é através da entidade. Candidato a presidente do CMS, como no regulamento diz 75 

que o presidente deveria ter um ano no CMS e tinha o prazo até dia nove de fevereiro este dois 76 

cumpriram o prazo, Sr. Jefferson Leandro Gomes Palhão do Sindicato dos Trabalhadores nas 77 

Indústrias metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região do segmento do 78 

Usuário. Srª Eliane de Freitas do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa – 79 

SINSER do segmento do Trabalhador. Gostaria de dizer como nós temos dois candidatos  a presidência 80 

nós vamos fazer um processo paulatinamente primeiro a votação para presidente encerrando a votação 81 

para presidente vamos para vice presidente, 1ª secretária e  depois 2ª secretária   e aí fechamos os quatro 82 

que vão compor a Mesa Diretora do CMS do ano de 2012 a 2013; dando continuação, começamos a 83 

votação para presidente, vou chamando diz a Entidade e vota:  Segmento do Gestor: Secretaria Municipal 84 
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de Saúde Edson Chaves, voto em Eliane de Freitas. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Cássia Zweisel 85 

Moro Gesuato vota em Eliane de Freitas. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio 86 

Flizicoski vota em Eliane de Freitas. Segmento Prestador Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de 87 

Serviço de Saúde de Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Eliane de Freitas. Centro de 88 

Ensino Superior dos Campos Gerais – Faculdades Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes  vota em 89 

Eliane de Freitas. Universidade Estadual de Ponta Grossa  Carlos Eduardo Coradassi  vota em abstenção. 90 

Segmento do Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: Vera Lucia Wosgerau 91 

vota em Eliane de Freitas. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: Lamara Souza 92 

vota em Jefferson Palhão.  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV:  Eliane de Freitas vota 93 

em Eliane de Freitas. Associação Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota 94 

em Jefferson. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional 8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner 95 

Zuge vota em Eliane de Freitas . Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – COREN: Sonia Ruiz 96 

Santana Gonçalves vota em Jefferson. Segmento do Usuário Federação das Associações de Moradores 97 

do Estado do Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em Jefferson.  Central de Movimentos Popular – CMP: 98 

Juliana de Jesus Maciel vota em Jefferson. Movimento Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio 99 

Kissilevicz vota em Jefferson Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos 100 

Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi vota em Eliane. Centro Acadêmico de 101 

Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: Maria Fernanda Brusamolin Silva vota em Jefferson. Sindicato 102 

dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos 103 

dos Santos Camargo vota em Jefferson. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 104 

Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região: Jefferson Leandro Gomes Palhão vota em 105 

Jefferson. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e Trabalhadores em Vigilância, 106 

Segurança Orgânica de Ponta Grossa  e Região: José Nilson Ribeiro vota em Jefferson. Pastoral da Criança 107 

– Diocese de Ponta Grossa: Lucile Rodrigues vota em Eliane de Freitas.  Sociedade de São Vicente de 108 

Paulo Conselho Central de Ponta Grossa: Terezinha Aparecida Pratka Levandoski vota em Eliane de 109 

Freitas. Associação dos trabalhadores Rurais da Reforma Agrária – ATERRA Célio Leandro Rodrigues vota 110 

em Jefferson. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins: 111 

Dirceia Valentin Santos vota em Jefferson, encerrada a votação para presidente. Eliane de Freitas 11 (onze) 112 

votos, Jefferson Leandro Gomes Palhão 12 (doze) votos e 1 (uma) abstenção. Eleito o novo presidente da 113 

Mesa Diretora Sr. Jefferson Leandro Gomes Palhão. Para vice presidente temos dois candidatos: 114 

Central de Movimento Popular Srª Juliana de Jesus Maciel do segmento do Usuário. Associação 115 

Brasileira de Odontologia Sr. Cesar José Campagnoli do segmento do trabalhador. Segmento do 116 

Gestor: Secretaria Municipal de Saúde Edson Chaves, vota em Cesar campagnoli. 3ª Regional de Saúde de 117 

Ponta Grossa: Cássia Zweisel Moro Gesuato vota em Juliana. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: 118 

Jaqueline do Rocio Flizicoski vota em Juliana. Segmento Prestador Sindicato dos Hospitais e 119 

Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Juliana. 120 

Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – Faculdades Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes 121 

vota em Cesar Campagnoli. Universidade Estadual de Ponta Grossa Carlos Eduardo Coradassi  vota em 122 

Juliana. Segmento do Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: Vera Lucia 123 

Wosgerau vota em Campagnoli. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: Lamara 124 

Souza vota em Juliana.  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: Eliane de Freitas vota 125 

em Campagnoli. Associação Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota em 126 
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Juliana. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional 8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner Zuge 127 

vota em Campagnoli. Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – COREN: Sonia Ruiz Santana 128 

Gonçalves vota em Juliana. Segmento do Usuário Federação das Associações de Moradores do Estado do 129 

Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em Juliana.  Central de Movimentos Popular – CMP: Juliana de 130 

Jesus Maciel vota em Juliana. Movimento Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio Kissilevicz vota 131 

em Juliana Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta 132 

Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi vota em Cesar. Centro Acadêmico de Enfermagem Arlete Bernini – 133 

CAAB UEPG: Maria Fernanda Brusamolin Silva vota em Juliana. Sindicato dos Trabalhadores nas 134 

Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos dos Santos Camargo vota 135 

em Juliana. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 136 

Ponta Grossa e Região: Jefferson Leandro Gomes Palhão vota em Juliana. Sindicato dos Empreg. De Emp. 137 

de Seg., Vig., Transp. Valores e Trabalhadores em Vigilância, Segurança Orgânica de Ponta Grossa e 138 

Região: José Nilson Ribeiro vota em Juliana. Pastoral da Criança – Diocese de Ponta Grossa: Lucile 139 

Rodrigues vota em Juliana.  Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho Central de Ponta Grossa: 140 

Terezinha Aparecida Pratka Levandoski vota em Campagnoli. Associação dos trabalhadores Rurais da 141 

Reforma Agrária – ATERRA Célio Leandro Rodrigues vota em Juliana. Sindicato Estadual dos Servidores 142 

Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins: Dirceia Valentin Santos vota em Juliana, 143 

encerrada a votação para vice presidente Juliana de Jesus Maciel 17 (dezessete) votos Cesar José 144 

Campagnoli 7 (sete) votos. Eleita a nova vice presidente da Mesa Diretora Juliana de Jesus Maciel.  Para 1ª 145 

secretaria como temos só uma candidata fica eleita por aclamação como esta no regulamento; do 146 

Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa e Região – NUCRESS a Srª Lamara Souza. Para 2º 147 

Secretario temos dois candidatos: Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e 148 

Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Sr. Paulo Saincler Heusi do Segmento do 149 

Usuário. Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa Sr. Luiz Antonio Delgobo do segmento do 150 

Gestor. Edson Chaves, vota em Delgobo. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Cássia Zweisel Moro 151 

Gesuato vota em Luiz Antonio Delgobo. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio 152 

Flizicoski vota em Paulo. Segmento Prestador Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de 153 

Saúde de Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Paulo. Centro de Ensino Superior dos 154 

Campos Gerais – Faculdades Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes vota em Luiz Delgobo. 155 

Universidade Estadual de Ponta Grossa Carlos Eduardo Coradassi vota em Paulo. Segmento do 156 

Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: Vera Lucia Wosgerau vota em Delgobo. 157 

Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: Lamara Souza vota em Paulo.  Sindicato 158 

dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: Eliane de Freitas vota em Delgobo. Associação 159 

Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota em Paulo. Conselho Regional de 160 

Fisioterapia Ocupacional 8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner Zuge vota em Paulo conselho Regional 161 

de Enfermagem do Paraná – COREN: Sonia Ruiz Santana Gonçalves vota em Paulo. Segmento do 162 

Usuário Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em 163 

Paulo.  Central de Movimentos Populares – CMP: Juliana de Jesus Maciel vota em Paulo. Movimento 164 

Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio Kissilevicz vota em Paulo. Associação Beneficente e 165 

Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi 166 

vota em Paulo. Centro Acadêmico de Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: Maria Fernanda 167 

Brusamolin Silva vota em Paulo. Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e 168 
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Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos dos Santos Camargo vota em Paulo. Sindicato dos Trabalhadores 169 

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região: Jefferson Leandro 170 

Gomes Palhão vota em Paulo. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e 171 

Trabalhadores em Vigilância, Segurança Orgânica de Ponta Grossa e Região: José Nilson Ribeiro vota em 172 

Paulo. Pastoral da Criança – Diocese de Ponta Grossa: Lucile Rodrigues vota em Paulo.  Sociedade de São 173 

Vicente de Paulo Conselho Central de Ponta Grossa: Terezinha Aparecida Pratka Levandoski vota em 174 

Paulo. Associação dos trabalhadores Rurais da Reforma Agrária – ATERRA Célio Leandro Rodrigues vota 175 

em Paulo. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins: 176 

Dirceia Valentin Santos vota em Paulo;  encerrada a votação Paulo Saincler heusi 18 (dezoito) votos Luiz 177 

Antonio Delgobo 6 (seis), eleito o 2º secretario da Mesa Diretora Paulo Saincler Heusi. O coordenador da 178 

eleição Sr. Sergio Ferreira Doszanet chama os novos membros da Mesa Diretora Jefferson, Juliana, Lamara 179 

e Paulo considera se encerrada a eleição e gostaria de pedir uma salva de palmas para a nova Mesa 180 

Diretora. O presidente eleito fala que gostaria de agradecer a cada conselheiro que fez parte do Conselho 181 

nestes dois últimos anos diz que não foi fácil o Sergio e a Mesa Diretora que compôs junto com ele 182 

principalmente a Mesa do ultimo período foi uma excelente Mesa e conduziu os trabalhos de uma maneira  183 

que não levasse os impasses para o lado pessoal é muito importante e aos novos conselheiros o nosso 184 

muito obrigado e nosso bem vindo, não vai ser um ano fácil de trabalho vem grandes desafios pela frente vai 185 

ter ser um ano de muita paciência sabemos o tamanho do desafio que é pra cuidar da saúde em Ponta 186 

Grossa os problemas não são pequenos , são grandes problemas e como a gente diz está em tempo de 187 

melhorar a saúde de ponta Grossa vai depender muito mais  da gente nos entender como Conselho e o 188 

nosso papel dentro do CMS isto vai ser fundamental acha que vai ser a coisa mais fantástica do CMS é que 189 

não importa quem seja o presidente, vice presidente, secretários, o conselho é um colegiado e é assim que 190 

deve continuar e sempre que possível resolver as coisas no consenso na conversa vamos conseguir 191 

avançar muito mais do que mera discussões, do que simples discussões a gente acaba caindo na bobeira 192 

de discutir coisas que não representam a política de saúde dentro do Município. Diz que o Conselho se 193 

organiza por segmentos porque  assim que a legislação nos ensinou nos somos segmentos e garantimos 194 

paridade dentro dos segmentos só que no momento dentro de uma discussão política acha que o segmento 195 

é o que menos importa, porque quando a política de saúde dá errado perde o trabalhador da área da saúde, 196 

perde o usuário da saúde e perde o gestor da saúde todos perdem e a gente se amara nessa coisa tão 197 

pequena e todos vamos perder mais uma vez o meu muito obrigado e não se muda nada dentro do CMS 198 

continuamos sendo um conselho colegiado como diz o nosso Regimento Interno, vamos trabalharmos juntos 199 

é um dos maiores desafios da saúde em ano eleitoral vai chegar tempo que a Secretaria Municipal de Saúde 200 

não vai poder licitar mais, não vai poder publicar em edital e nós vamos ter que vencer esse desafio o nosso 201 

maior desafio é como cuidar da Saúde em Ponta Grossa em ano eleitoral sem prejudicar a população de 202 

Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de saúde reafirmar o que já tem sido dito várias vezes o Conselho 203 

Municipal de Saúde não é adversário da secretaria Municipal de Saúde, a nossa briga é porque queremos 204 

ser ouvidos e de um tempo pra cá temos conseguido isso e o CMS já mostrou o que ele pode fazer quando 205 

ele assume o papel de conselheiro ao invés de discutir e ver o que esta acontecendo o grande exemplo foi a 206 

não terceirização do Laboratório Central, saiu uma matéria no jornal  a onde apontava um tipo de política e 207 

vem para discussão junto com o controle social e foi provado que controle social junto com a Secretaria 208 

descobriu que muitas vezes ao invés de terceirizado basta investir porque é isso que  o trabalhador quer  e o 209 

usuário quer investimento para garantir um serviço de qualidade e humanitário. O 2º secretario eleito Paulo 210 
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Saincler Heusi fala que esta acostumado a lidar com vocês (se refere aos conselheiros), estou acostumado 211 

a lidar com este Conselho desde o seu nascimento para que realmente a nossa paridade seja melhor, 212 

agradece aos conselheiros que votaram. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel agradece a todos 213 

conselheiros pela presença de hoje estarem aqui e o interesse de formar efetivamente este colegiado de  214 

fazer discussão de políticas publicas não discussão de muitas coisas pessoais como o Jefferson falou 215 

discutir segmentos nós não discutimos segmentos nós discutimos vidas pessoas as pessoas que estão lá 216 

que são usuárias do SUS. Espero que tenha mais capacitações para que se tenha entendimento e 217 

conhecimento, que a partir do conhecimento nós consigamos ter uma discussão mai ampla e essa 218 

discussão sem crítica porque não acredita em critica construtiva e acredita em Conselho a pessoa ser um 219 

conselheiro pleno ter a sua atividade plena dentro do Conselho formar este colegiado e agradeço mesmo as 220 

pessoas que votaram e acreditaram porque comecei em 2008  e 2009 como 2ª secretaria, 1ª secretária e 221 

acha que como ouvinte vai aprender muito e com o seu Paulo que é um patrimônio histórico como a Eliane 222 

dentro do Conselho pelos seus conhecimentos e os conselheiros novos não se sintam acanhados porque 223 

tem que aprender a discutir o debate é importante como o promotor publico falo na Conferencia o debate é 224 

importante o aprendizado de todos pelo debate nós aprendemos o que colocamos em pauta e hoje nas 225 

palavras do Jefferson a Secretaria esta aberta esta apresentando esta mostrando que quer fazer este elo 226 

quer trabalhar junto, nós somos uma extensão da SMS  e nós representamos  não só o nosso segmento 227 

representamos aqueles trezentos e quinze mil habitantes da nossa região, obrigada. A 1ª secretaria  Lamara 228 

Souza  fala que é a mais nova do grupo com menos experiência mais vem com vontade para aprender com 229 

os colegas e quer agradecer em nome do NUCESS que é a minha entidade, mesmo não tendo nenhum voto  230 

porque não tive concorrente mais estamos aqui para lutar por melhoria na área da saúde que  trabalho  e 231 

queremos uma saúde cada vez melhor. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão convida o Secretario 232 

Municipal de saúde. O Secretario Municipal de Saúde fala que vê mais uma vez venceu a democracia 233 

venceu o bom senso e principalmente harmoniza o Conselho isso nos envaidece e ao mesmo tempo 234 

preocupados também porque a responsabilidade que acabamos de assumir junto com este Conselho se 235 

vocês não sabem que a partir do momento que nós assumimos a Secretaria o compromisso nosso da minha 236 

equipe é de ser o mais transparente possível e de estar junto com este Conselho em todos os momentos  237 

como disse o presidente é uma extensão da Secretaria e nós vimos nós últimos (a uns cinco ou seis) meses 238 

que a Secretaria a partir do momento que começou a se discutir políticas publicas de saúde com o 239 

acompanhamento do Conselho  Municipal de Saúde as coisas foram muito mais tranqüilas se resolveu muito 240 

mais rápido do que os problemas que aconteciam antigamente vocês tem idéia radialmente para resumir 241 

esta interação que esta acontecendo o nosso Relatório de Gestão de 2010 foi entregue no final de 2011 e o 242 

Relatório de Gestão de 2011 já está pronto a partir do momento que houve e começou a entra o antigo 243 

presidente Sergio e tem certeza que  esta nova mesa principalmente com a capacidade que se encontra 244 

estas  pessoas aqui vai ser melhor ainda porque estamos conhecendo a cada dia recentemente eu vi acho 245 

que foi um domingo em uma reportagem no jornal nosso   que havia necessidade mais do que nunca de 246 

haver transparência e a participação dos Conselhos Públicos  dentro da Secretaria e é isso que esta 247 

acontecendo aqui eu acredito em uma saúde muito melhor embora com todas as dificuldades que estamos 248 

tendo e não é a primeira vez que faz um período eleitoral muito bem com as dificuldades que estamos tendo 249 

cobranças, vereadores enfim pessoas que querem usar o serviço público para promover isso vai acontecer 250 

em todos os momentos das eleições e é bem por isso que temos que estar mais unidos do que nunca 251 

qualquer problema que acontecer dentro da área de saúde nós temos que trazer para esta plenária a este 252 
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Conselho junto com a minha equipe tentarmos resolver da melhor maneira possível para que a gente possa 253 

ver neste final de mandato pelo menos a segurança que fizemos a coisa bem feita com honestidade e 254 

trabalho e contamos com o apoio de todos vocês e não poderia de deixar de parabenizá-los e desejar uma 255 

boa sorte e dizer perante a todos que contem conosco e a qualquer momento a Secretaria vai estar aberta a 256 

todo instante para este Conselho municipal de Saúde e possa chegar no final do seu mandato da mesma 257 

forma que chegou no mandato do Sergio parabéns e muito obrigado.O Sr. Sergio Roth  fala que esta aqui 258 

representado a igreja católica a Cúria Diocesana vem através da igreja agradecer a todas as pessoas que 259 

compõem o CMS este ano a igreja católica esta com a campanha da fraternidade e Saúde para todos a 260 

preocupação da igreja católica com a saúde das pessoas a preocupação da igreja católica preocupada com 261 

a pessoa que trabalha com a saúde são aquelas pessoas que estão recebendo as pessoas enfermas toda a 262 

pessoa que trabalha como médico, enfermeira, assistente social as agentes comunitárias todas estas 263 

pessoas estão sendo valorizadas pela igreja católica porque elas estão indo em busca das pessoas 264 

necessitadas e este é o objetivo de Jesus que ia ao encontro das pessoas necessitadas gostaria de 265 

agradecer duas pessoas de coração que estão nós ajudando com muita força nesta campanha que é o 266 

Sergio Doszanet que se uniu com nós da igreja para trabalharmos juntos agora fizemos um encontro aqui na 267 

praça ambiental atendendo as pessoas e a outra pessoa é o Dr. Edson Alves que me acolheu de braços 268 

abertos dentro da prefeitura para nós trabalharmos juntos e esta me ajudando muito na confecção dos 269 

convites e tudo aquilo que esta precisando da presença  do Dr. Edson ele como Secretario de Saúde está 270 

nos dando uma mão excelente e é uma pessoa maravilhosa e ele precisa da nossa ajuda para fazer aquilo 271 

que o Jefferson Leandro Gomes Palhão falou agora pouco se nós unirmos juntamente para levar as pessoas 272 

que necessitam da nossa ajuda nós estaremos fazendo um trabalho muito lindo agora se nós pensarmos em 273 

mim eu fulano de tal aí vai tudo água abaixo a partir do momento que começarmos a olhar como diz Jesus 274 

ao teu próximo aquele que esta ao seu lado se nós vemos que ele esta precisando apoio nós vamos ter 275 

muito o que fazer nesta campanha e durante aquilo que vocês estão representado o CMS e quero deixar 276 

aqui para vocês um convite que no dia 22 de fevereiro na quarta feira de cinzas, estou levando a todas as 277 

pessoas que trabalham com a saúde pública no setor público e também aquelas pessoas que a gente 278 

conhece também no setor privado para participar na quarta feira de cinzas da campanha da fraternidade que 279 

vai ter abertura da Campanha da Fraternidade dia 22 de fevereiro as dezenove horas na Catedral a onde 280 

todas as pessoa s que trabalham com a saúde vão fazer na procissão de entrada na celebração e sentar 281 

nos primeiros bancos junto com o Dr.  Edson Alves e vai ser esta a homenagem que a igreja católica vai 282 

fazer as pessoas que trabalham com a Saúde.  O conselheiro Cesar José Campagnoli fala que gostaria de 283 

dar os parabéns a todos que estão aqui no Conselho e sucesso para todos e que o Jefferson tenha neste 284 

ano que vai conduzir o Conselho que seja em prol da comunidade, as palavras dele aqui deu para fazer uma 285 

reflexão para todos nós, nós somos as pessoas que devemos conduzir realmente o CMS e me coloco a 286 

disposição quero participar das comissões e nós vamos fazer uma campanha e vocês titulares vão cobrar 287 

dos suplentes que eles participem se eles não participarem aqui que participem das Comissões nós somos 288 

muito pobres em Comissões as Comissões nossas são paupérrimas, acho que nós como suplentes 289 

devemos participar das Comissões, desafios os suplentes temos que nos inserir em algumas Comissões. O 290 

presidente Jefferson Leandro Palhão diz que a participação do conselheiro Cesar Campagnoli no Conselho 291 

pela experiência trabalhar na saúde e já fazer parte do Conselho vai ser fundamental para os novos 292 

conselheiros para a nova mesa Diretora a sua presença vai ser fundamental para todos. O conselheiro Célio 293 

Leandro Rodrigues fala que ano passado passou um tempo fora e com referencia de saúde em outro país e 294 
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da para fazer melhor depende do engajamento da sociedade um poder amento da população; e a eleição 295 

deu bem para perceber que o povo trabalhador uma boa parte já esta consciente que tem que participar 296 

defender seus interesses, porque a saúde é uma questão de interesse eu sou do segmento do campo dos 297 

trabalhadores rural dos camponês de onde quase não chega a saúde, onde nós muitas vezes temos que 298 

apelar para ervas benzedeiras e é assim que se dá, muita questão da saúde tradicional então me faz 299 

contente hoje porque sempre a grande luta que tivemos quanto ao usuário no Conselho, a importância da 300 

associação de Médicos, assistentes sociais, enfermeiros o pessoal de odontologia o conhecimento cientifico 301 

mais se a população não estiver presente porque nós somos a maioria e pra esse Brasil mudar essa 302 

sociedade e o nosso Município mudar  sem a participação da população não vai ser possível, sintetizou isso 303 

na eleição hoje que são praticamente três companheiros que vem de segmento de trabalhador então agora 304 

está na nossa mão, vamos fazer bem feito o mandato do Sergio foi um pouco isso também porque veio do 305 

bairro também e esta conosco a  questão e se nós saber pautar as reuniões e nós não fazer essa briga 306 

muitas vezes com o gestor que as vezes o gestor também esta de mão atada mais nós deixamos de 307 

construir o SUS que nós queremos porque esta é a tarefa de nós conselheiros  e tocar pra frente e parabéns 308 

para vocês. A conselheira Eliane de Freitas fala que gostaria de parabeniza – lá a Mesa e hoje quando esta 309 

vindo pra cá passei terminal e estava reparando todos aqueles rostos de pessoas conhecida e daí fiquei 310 

pensando a grandeza que era isso aqui a grandeza deste momento a grandeza de nós estarmos aqui e até 311 

onde aqueles rostos poderiam nos dar o aval de estar aqui até onde a gente poderia fazer alguma coisa pra 312 

que daqui a doze meses saber se fez um trabalho bem feito e de olhar novamente pra estes rostos e dizer 313 

eu fiz a minha parte eu construi alguma coisa   então  é isso que a gente  tem que pensar tem que esquecer 314 

se fazemos parte deste ou daquele segmento porque a gente representa uma população independente de 315 

movimento ou posição partidária posição política mais que a gente representa trezentos e mil rostos que 316 

estão esperando alguma coisa da gente. O presidente fala que vai marcar o quanto antes a primeira  reunião 317 

com a nova Mesa Diretora para podermos elaborar a proposta de calendário de trabalho para este ano 318 

(2012) e apresentar para a plenária para aprovação e ver como vamos chamar as reuniões das Comissões 319 

conselheiro Campagnoli é muito importante mesmo o trabalho das Comissões eu tive o prazer de participar 320 

por exemplo de uma reunião das Comissões dos hospitais com a 3ª Regional de Saúde e aí da pra ver que 321 

estamos realmente muito a quem saber trabalha quanto Comissão, trabalho fantástico de ter que chamar 322 

atenção quando ter que chamar orientar, assumir as falhas do próprio Estado e a Comissão junto com os 323 

hospitais tentando corrigir coisas que vão acontecendo num percurso então isso que é trabalho de 324 

Comissão, só que a Comissão vai até onde está o problema identifica o problema e esta Comissão com 325 

todos os laudos e apoio do governo tenta buscar em conjunto uma solução isto é muito importante então 326 

que 2012 seja marcado por um ano de unidade e continuidade do que foi feito um ano de trabalho com as 327 

Comissões um ano de muita democracia e desde de quando estive aqui no Conselho e uma outra coisa que 328 

eu já discutia com o Sergio Doszanet que nós estávamos em uma Conferencia Nacional de Saúde vamos 329 

ver se a gente consegue já que o plano está amarrado algumas coisas fugiram por causa do processo 330 

eleitoral e depois não vai dar pra ficar batendo que não vai dar pra fazer por causa da legislação, vamos ver 331 

se conseguimos marcar  2012 como um ano da capacitação dos conselheiros, construir um projeto de 332 

capacitação e chegarmos em 2012 e se dedarmos para 2013 realmente capacitados discutir políticas de 333 

saúde pública vai ser talvez a maior marcar desta atual gestão dentro do Conselho. O presidente Jefferson 334 

Leandro Gomes Palhão encerra a reunião às 19h15min.   335 


