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Ata da 3ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 1 

vinte e seis do mês de junho de dois mil e doze, às dezoito horas, na Sala de 2 

Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 3 

120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a terceira reunião 4 

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

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

de quorum, o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à 7 

abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e 8 

participantes. Pauta do dia 1. Ordem do Dia. 1.1. Apreciação da Prestação de 9 

contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2011. O presidente fala que da 10 

votação referente à prestação de contas do 4º trimestre fala que foi discutido na 11 

ultima reunião e acabou remetendo a documentação de volta para a Secretaria 12 

Municipal de Saúde solicitando as duas assinaturas que faltavam no relatório.  Sr 13 

Bruno fala que recebeu na sexta feira mais o contador não estavam aqui na 14 

segunda feira fala que foi definido pelo Contador e pelo Secretario de Finanças 15 

que não assinariam foi encaminhado cópia do oficio 103-2011, para o Conselho 16 

referente às atribuições deles. A Srª Patrícia Mendes fala que o Secretario 17 

Municipal de Saúde em respeito à instituição (Conselho) assinou, mas a secretaria 18 

não tem força de obrigar os outros setores da Prefeitura á assinar, o próprio 19 

Prefeito que é o gestor máximo assinou, o contador deu os fundamentos dele 20 

baseado na lei que cria o Fundo Municipal de Saúde ele não é gestor do Fundo 21 

Municipal de Saúde o gestor é os secretários que já estão aqui assinados, é uma 22 

questão que o excesso de formalismo muitas vezes prejudica o andamento e fica 23 

parado e já estamos com outro processo para analise das comissões temos a 24 

assinatura do gestor que é o Secretario de Saúde (Dr. Edson Alves) e assinatura do 25 

prefeito (Pedro Wosgrau Filho) e dos todos os técnicos contábeis e se alguma 26 

coisa estiver errado eles são responsáveis. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet 27 

fala que tem que colocar bem detalhado no relatório que será enviado ao 28 

Tribunal de Contas que em reunião foi decidido analisar a resolução 14 de 2011 e 29 

suprimir as duas assinaturas (do contador e Secretario de finanças) explicar por 30 

que foi ou não aprovado. O presidente (Jefferson Leandro Gomes Palhão) fala que 31 

a sua sugestão é que o relatório seja aprovado com ressalvas e acabou. O 32 

conselheiro Sergio fala que aprovem com as ressalvas informando que foi enviado 33 

para o Ministério Publicam a falta das duas assinaturas e enviar uma justificativa 34 

para o Ministério Público e Ministério da Saúde. Aprovado por 11 (onze) a favor e 35 

2 (duas) abstenção. O presidente encerra a reunião 19 h27min.         36 


