
 
Ata da 3ª. Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dez dias do mês de março 1 

de dois mil e quinze, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada na Rua Engenheiro Schamber, 42, 2 

sala 04 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a terceira reunião ordinária do 3 

Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Presentes os conselheiros: Luiz Antonio Delgobo, 4 

Isaias Cantoia Luiz, Charles Renan Pinto Aurélio, Simone Schenfeld Monçalves, Regina Bittencourt, 5 

Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Eliane de Freitas, Cesar José Campagnoli, João Fernando Ferrari. 6 

Recson Eder Marques Pelentil, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcelos, Alexandra Strack 7 

Camargo, Leandro Soares Machado, Irmã Anizia Horodenski. As l8hs: l5m. O presidente José Timóteo 8 

Vasconcelos Filho, assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os 9 

presentes. PAUTA DO DIA: 1 - Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária; 2 - Relato 10 

Geral. Apresentação da Comissão referente à 10ª Conferência Municipal (10 min.); 2.1 - Informes 11 

Gerais; 3 – Ordem do dia. 3.1. Apresentação do edital de chamamento Público com a finalidade de 12 

pactuação de convênios com as Entidades Terapêuticas (30 min.). 1. – A Ata da 1ª Reunião 13 

Extraordinária por decisão da mesa será analisada e aprovada na reunião ordinária do dia 14 

24/03/2015. 2. Relato Geral: A conselheira Eliane de Freitas informa que deveremos dar ampla 15 

divulgação da conferência. Serão feitas 9 (nove) pré-conferências entre trabalhador, usuário. 16 

Prestador e Gestor serão juntos. As mesmas irão ocorrer entre os dias 31 de março até 30 de maio. 17 

Serão realizadas nos bairros de Uvaranas um e dois, Oficinas dividida entre Vila Cipa e Núcleo Santa 18 

Maria; Santa Paula, Nova Rússia e a última no centro da cidade. As zonas rurais participarão nos 19 

mesmos locais acima. O conselheiro Isaias diz que cada pré-conferência terá no máximo duas horas, 20 

que será dividido entre apresentação, relato da saúde, abertura para questionamento e por fim a 21 

retirada de propostas e delegados que deverão participar da Conferência. A próxima reunião da 22 

Comissão será no próximo dia l7 de março (terça-feira) as 18h00min horas na sede do CMS. 2.1. – 23 

Informes Gerais: O presidente lê oficio da entidade FAMOPAR, indicando como suplente o senhor 24 

Paulo Sergio dos Santos. Como o mesmo foi nomeado assessor de Assuntos comunitários da 25 

Prefeitura Municipal, além de Presidente licenciado da UAMPG (União das Associações de Moradores 26 

de Ponta Grossa), sua indicação como suplente da entidade FAMOPAR fica indeferida, pois fere a 27 

Terceira Diretriz da Resolução nº 453 de 10/05/2012 no seu inciso VI que diz:...”um profissional com 28 

cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não 29 

pode ser representante dos Usuários ou de Trabalhadores”. E, consenso a plenária deliberou que seja 30 

enviado correspondência a entidade comunicando que a mesma faça a substituição do indicado. 3. 31 

Ordem do dia. 3.1. – A senhora Fernanda da SMS, apresenta o edital de chamamento público para 32 

pactuação de convênios com entidades terapêuticas, que será enviado à Comissão de Projetos para 33 

análise. O Presidente encerra a reunião às 20h30min.   34 


