
 
ATA DA 3ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMS - Aos dez dias do mês de maio de dois mil e 1 

dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Rua Engenheiro Schamber, 42 – sala 4 do 2 

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

Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Elaine Cristina Lupepsa Machado, 4 

Diego Osmar Rodrigues, Isaias Cantóia Luiz, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia 5 

Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Claudia Cristina Saveli, Márcia Therkes, Leandro Soares 6 

Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Candido José Colesel e Ana 7 

Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves e Luiz Carlos de 8 

Oliveira. O Presidente em exercício Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a 9 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Resposta ao Questionário do 10 

Tribunal de Contas da União, solicitando informações sobre governança e gestão em saúde. O 11 

conselheiro Isaías Cantóia Luiz faz a leitura do Ofício Circular sem número recebido pela Secretaria 12 

Municipal de Saúde para ser encaminhado ao Conselho referente ao Questionário do Tribunal de 13 

Contas da União, solicitando informações sobre governança e gestão em saúde. Os conselheiros 14 

fazem juntos o preenchimento das questões administrativas do Conselho, como endereço, telefone, 15 

email. A conselheira Fábia Cristine Rocha questiona se as respostas dadas nesta reunião serão as que 16 

o presidente lançará no questionário online, uma vez que o mesmo não está presente na reunião. O 17 

conselheiro Isaías Cantóia responde que estará junto com o presidente Jefferson Leandro Gomes 18 

Palhão, quando as respostas forem dadas no questionário online para que não haja dúvidas 19 

referentes às respostas dadas. A conselheira Cláudia Saveli faz a leitura de todas as questões. Como 20 

não há consenso entre o pleno. O presidente em exercício Leandro Soares Machado fala que se for 21 

discutidas todas as questões na reunião seria muito extensa e sugere para o  pleno duas propostas: 22 

do questionário ser respondido pelo pleno e outra proposta, para que seja respondido pela Mesa 23 

Diretora. Em regime de votação, por unanimidade dos presentes fica decidido que a mesa diretora 24 

vai responder ao questionário, respeitando o prazo da data de 13 de maio para envio das respostas. 25 

Sem mais assuntos a tratar o presidente em exercício encerra a reunião às 18h: 50min.  26 


