
 
Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Ao dia 1º do mês de abril de 1 

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

rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a sexta reunião ordinária do CMS de 3 

Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia Zweifel Moro 4 

Gesuato, Charles Renan Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Vera Lucia 5 

Wosgerau, Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Gerusa Clazer Halila Possagno, Sonia Ruiz 6 

Santana Gonçalves, Sérgio Ferreira Doszanet, Jiovany do rocio Kissilevicz, Paulo Saincler Heusi, José 7 

Timoteo Vasconcellos, Claudir Messias da Rosa, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Alexandra Strack 8 

Camargo, Edson Luiz Ribeiro Ramos, Inez Rosemari Safraide, Elisabete Ap. Antunes do Nascimento, 9 

Célio Leandro Rodrigues, Leandro Soares Machado deu quórum, a Presidente Jiovany do Rocio 10 

Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, 11 

conselheiros e participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 5ª da reunião Ordinária. 11. 12 

Leitura dos Ofícios Recebidos. 1.2 Ofícios Enviados. 2. Relato Geral. 2.1 Relatos das Comissões: 13 

Resoluções das Entidades 3. Informes Gerais: 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação, informações e 14 

esclarecimentos de como está sendo feita a marcação pela Central de Leitos – 3ª Regional de Saúde – 15 

SESA. 4.2. Programação Anual de Saúde – 2014. 1. Leitura e Aprovação da Ata 5ª da reunião 16 

Ordinária. Aprovada com ressalvas, do Conselheiro Paulo Heusi Saincler, fala que os ofícios enviados 17 

não da pra saber para quem esta sendo enviados e os ofícios recebidos não da pra saber de quem esta 18 

recebendo os ofícios, já que é pra por na ata, precisa saber de quem é. 1.1. Leitura dos Ofícios 19 

Recebidos. Justificativa de Faltas (Oficio do sindicato dos Comerciários) Vimos apresentar justificativa 20 

de ausência do conselheiro José Timoteo Vasconcellos Sobrinho na reunião do dia 10 de março do 21 

corrente ano, tendo em vista agenda cumprida em pro Entidade Sindical ocorrido na mesma data em 22 

Curitiba. Of. nº 22/2014. A Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV vem pelo 23 

presente requerer a Vossa Senhoria a renovação anual da Inscrição no CMS segue em anexo a 24 

documentação solicitada. Of. nº 341/14 – Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança vem, por meio 25 

desta, informar o nome e dados do suplente indicado pela coordenação diocesana para representá-la no 26 

CMS no município de PG-PR. Motivo a Sra. Elizangela Moromisa está com dificuldades devido a 27 

vários compromissos em comparecer nas reuniões para substituir a titular a Sra. Inez Safraide quando 28 

necessário.  Antonio Alex Lourenço End. Avenida João Batista França e Silva, nº2837 / Jardim 29 

Esplanada Fone: 3227-5984 ou 9808-697 Email: Lourenzo.lx@hotmail.com. Justificativa de falta 30 

(Pastoral Da Criança). Justificativa de Falta de Inez Rosemari Safraide, no dia 18/03/2014 estava em 31 

capacitação de Líderes na cidade de Ortigueira - pr. Of. 62 nº /14 - CGM (Controladoria Geral do 32 

Município) Considerando o contido na Instrução Normativa, nº 97/14, publicada no Diário Eletrônico 33 

do dia 13.3.2014, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que dispõe sobre as 34 

prestações de contas anuais das administrações diretas e indiretas do exercício de 2013, solicitamos que, 35 

sejam preenchidos e respondidos os itens referentes ao CMS, conforme Modelo 8 e 9 em anexo, 36 

Lembramos que as informações solicitadas é parte integrante da Prestação de Contas Anual do exercício 37 

de 2013, deverá ser repassada a esta Controladoria até a data limite de 21.03.2014. Of. nº 15/2014 (3º 38 

regional) Em atenção ao oficio n º 045/2014/C.M.S, o qual solicita que seja apresentado em plenária, 39 

informações e esclarecimentos de como está sendo feita a marcação pela Central de Leitos, solicitamos 40 

que seja disponibilizada pauta para reunião do dia 01/04 para abordarmos sobre tal questão. Of. Circular 41 

nº 57/SE/CNS/GM/MS. O Conselho Nacional de Saúde informa que será realizada a XVIII Plenária 42 

Nacional de Conselhos de Saúde, nos dias 23 e 24 de abril de 2014 em Brasília - DF, local a definir. Por 43 

essa razão convidamos esse Conselho para participar, de forma qualificada no evento em referencia a 44 

contribuir no debate, por oportuno, ressaltamos que o deslocamento com passagens e diárias ocorrerá 45 

por conta do Conselho de origem. Na certeza de contarmos com o maior numero de conselheiros para 46 

fortalecer o movimento em defesa do SUS e do controle social. Of. nº 051/2014  A Gerência de Saúde 47 

Mental vem, pelo presente, convidar integrantes deste Conselho para o evento comemorativo alusivo 48 

aos 10 anos do CPS-ad, a realizar nos dias 02 e 03 de abril/2014, no Centro de Cultura, das 8:30 as 49 
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16:00. Of. nº 050/2014 A Gerência de Saúde Mental vem, pelo presente, solicitar a indicação de um 50 

conselheiro para avaliar, junto com o fiscal do contrato, o serviço prestado pela empresa PSICOBASE 51 

CLINICA MEDICA LTDA, responsável pelo atendimento no CAPS -II, conforme contrato 620/2013, 52 

em anexo. Processo nº 0770190/2014 Vimos por meio desta, solicitar a vossa senhoria o pagamento 53 

referente a entrega de Coffe break ao fundo municipal de saúde que resulta no valor de R$ 7364,00 (sete 54 

mil trezentos e sessenta e quatro reais) de acordo nota fiscal 596, empenho nº 011490/13, contrato nº 55 

199/2013 pregão 109/2013 em anexo. Of. nº 28/2014. Venho por meio desta, convidar vossa excelência 56 

para participar da Palestra sobre Ética e Combate ao Crack,  que será ministrada pelo Delegado 57 

licenciado da Policia Federal e Deputado Federal Protógenes Queiroz, no dia 25 de março de 2014 as 19 58 

horas. Local: Auditório da OAB Ponta Grossa, Rua Leopoldo Guimarães Cunha, 510. Of. nº 005/2014. 59 

A Associação de Proteção a Maternidade, Infância e Família João e Maria vem, por meio deste solicitar 60 

a inclusão de um espaço na pauta de sua reunião no dia 01/04/2014, para tratar de um assunto relativo ao 61 

Hospital da Criança Pref. João Vargas de Oliveira. Resposta do (Hospital João Vargas de Oliveira) 62 

referente ao Of. nº 054/2013/CMS - processo nº 0690339/2014 Anexa à folha 14 copia da listagem de 63 

assinatura de recebimento dos médicos do corpo clinico desse hospital. Resposta da Secretaria 64 

Municipal de Saúde referente ao oficio n º 24/2013/CMS - Processo nº 0520491/2014 Processo nº 65 

0520491/2014 - Há necessidade de elaboração e cronograma dos dias que houver necessidade dos 66 

veículos. Salientando que devido ao grande número de atividades dos motoristas (malote, transporte de 67 

pacientes, entregas de documentos...) não haverá a disponibilidade de liberação do veiculo no dia todo, 68 

ficando somente para um dia na semana no período da tarde. (Recebido do Secretário de Saúde) - CMS 69 

RECEBIDO EM 26 de março de 2014. Sem numero, oficio entregue pelo conselheiro Carlos Eduardo 70 

Coradassi, Vimos pelo presente encaminhar a programação anual de saúde para 2014, construída com 71 

base no Plano Municipal de Saúde aprovado em Dezembro de 2013. Of. nº 28/2014. (Câmara 72 

Municipal), Venho por meio desta convidar vossa excelência para participar da Palestra sobre Ética e 73 

Combate ao Crack,  que será ministrada pelo Delegado licenciado da Policia Federal e Deputado Federal 74 

Protógenes Queiroz, no dia 25 de março de 2014 as 19 horas. Local: Auditório da OAB Ponta Grossa, 75 

Rua Leopoldo Guimarães Cunha, 510. Of. nº 005/2014 A Associação de Proteção a Maternidade, 76 

Infância e Família João e Maria vem, por meio deste solicitar a inclusão de um espaço na pauta de sua 77 

reunião no dia 01/04/2014, para tratar de um assunto relativo ao Hospital da Criança Pref. João Vargas 78 

de Oliveira. Resposta do Of nº 054/2013/CMS - processo nº 0690339/2014. (Hospital Amadeu Puppi) 79 

Anexa a folha 14 copia da listagem de assinatura de recebimento dos médicos do corpo clinico desse 80 

hospital. Resposta do oficio n º 24/2013/CMS - Processo nº 0520491/2014 Processo nº 0520491/2014 81 

Secretaria Municipal de Saúde) - Há necessidade de elaboração e cronograma dos dias que houver 82 

necessidade dos veículos. Salientando que devido ao grande numero de atividades dos motoristas 83 

(malote, transporte de pacientes, entregas de documentos...) não haverá a disponibilidade de liberação 84 

do veiculo no dia todo, ficando somente para um dia na semana no período da tarde. (Recebido do 85 

Secretário de Saúde) - CMS RECEBIDO EM 26 de março de 2014of. Nº001/2014/SS/CMS. Através do 86 

presente venho informar o Pleno do CMS sobre meu afastamento do CMS de Ponta Grossa enquanto 87 

profissional de Serviço Social. Sou Assistente Social graduada e pós-graduada, devidamente concursada 88 

lotada na SMS e cedida a este Conselho para desempenhar atividades profissionais desde o ano de 2013. 89 

Meu afastamento ocorreu devido a sérios acontecimentos em que envolveram o meu nome e que me 90 

motivaram também querer sair desse local de trabalho. Dentre os acontecimentos cito, abaixo: *O relato 91 

de inverdades por parte de um Conselheiro integrante da Mesa Diretora, em relação a fatos ocorridos 92 

nas dependências deste Conselho no dia 20 de Março, quinta-feira às 14h00hs com a presença das 93 

funcionárias Neumari P. da Cunha, Sueli Mensen e Ivone Teixeira de Paula e do Conselheiro Municipal 94 

de Saúde Recson Eder Pelentil, do segmento de Usuário, representante da Entidade (MOPS) Movimento 95 

Popular de Saúde. Ambiente de trabalho bastante hostil, em relação a minha pessoa. A atitude autoritária 96 

do Conselheiro Municipal de Saúde Recson Eder Pelentil, em julgar minha atitude profissional sem ao 97 

menos eu ter sido ouvida, comunicada para me manifestar sobre o fato. Fui sumariamente Julgada, 98 



 
Condenada e Sentenciada, sem sequer ter tido o Direito de Defesa (algo que pretendo fazer a 99 

posteriormente junto a Justiça do Trabalho). A condução inadequada de resolver conflitos técnico-100 

administrativos por parte de alguns membros da Mesa Diretora deste Conselho. A falta de transparência 101 

e de dialogo para a resolução de conflitos internos. Portanto não existe de minha parte nenhum interesse 102 

em atuar em um ambiente onde falta de ética, os conluios e as articulações são atitudes freqüentes por 103 

parte de alguns. "Felizmente são atitudes que não fazem parte do meu "feitiu" nem condizem com minha 104 

trajetória profissional de mais 17 anos e nem com minha trajetória enquanto Conselheira e Ex-105 

Presidente deste Conselho de Saúde.  O CMS é composto por entes da sociedade civil, o mesmo é um 106 

órgão que tem o dever de prezar pela ética, pela verdade, pela democracia, pelo bom senso, pela 107 

transparência e principalmente pela justiça. Sendo um dos instrumentos de Controle Social na Saúde, o 108 

mesmo deve ter práticas condizentes com o seu papel a órgão fiscalizado, investigado e também 109 

condenado pelo Ministério Publico. 1.2. Leitura dos Ofícios Enviados.  Of. nº 056/2014/C.M.S. 110 

Solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do Município a 3ª Ata da Reunião Ordinária.  111 

Of. nº 057/2014/C.M.S Encaminhar a Vossa Senhoria, o boleto do Telefone (Oi Fixo), com vencimento 112 

em 15/03/2014. Of. nº 058/2014/C.M.S. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio 113 

deste, informar a Vossa Excelência, referente ao oficio nº 031/2014 IC nº 0113.05.000038-0 que este 114 

Conselho não recebeu nenhuma reclamação em 2013 a respeito da demora de atendimentos nas 115 

Unidades Básicas de Saúde. Enviado ao Ministério Publico Of. nº 059/2014/C.M.S. O Conselho 116 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a escala e carga 117 

horária dos médicos do Pronto Socorro,enviado a Secretaria Of. nº 060/2014/C.M.S.  O Conselho 118 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria que referente às 119 

horas extras das funcionarias que foi excedido nas reuniões de Comissões no qual é imprescindível o 120 

trabalho das mesmas, sendo que as reuniões estão acontecendo em média três vezes por semana, 121 

considerando que as reuniões ordinárias são quinzenais, informo ainda que sempre que ultrapassar as 122 

horas extras será justificado através de oficio enviado a secretaria, Of. nº 061/2014/C.M.S Solicitar a 123 

Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do Município as memórias e Listas das Comissões: 124 

Comissão de Orçamento e Projetos e Comissão Municipal do Controle Social, enviado a secretaria, Of. 125 

nº 062/2014/C.M.S. Informar a Vossa Excelência, referente ao oficio nº 196/2014 IC nº 126 

0113.13.000027-7 que este Conselho não recebeu nenhuma reclamação e demanda da população do 127 

bairro do Jardim Planalto do atendimento da unidade de saúde, enviado ao Ministério Publico. Of. nº 128 

063/2014/C.M.S. Solicitar a Vossa Senhoria a liberação de um carro no dia 19 de março de 2014, para 129 

os conselheiros fazerem visitas nas unidades de saúde, enviado a secretaria. Of. nº 064/2014/C.M.S. 130 

Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a confecção de 10 (dez) banners na medida de 50X70 e 131 

2 (dois) banners na medida de 1,50X2, 00, enviado a secretaria. Of. nº 065/2014/C.M.S. Vem por meio 132 

deste, solicitar a Vossa Senhoria a contratação dos Jornais do Diário dos Campos e Jornal da Manhã 133 

enviado a secretaria Of. nº 066/2014/C.M.S. Solicitar a Vossa Senhoria 3 quilos de café, 10 quilos de 134 

açúcar, 4 caixas de filtro de papel (grande), 5 quilos de bolacha de água sal e 5 quilos de bolacha doce, 135 

enviado a secretaria. Of. nº 067/2014/C.M.S . Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, referente 136 

aos equipamentos da UTI do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da criança que a Secretaria 137 

Municipal de Saúde cedeu para o Hospital Bom Jesus. Cópia do Contrato de Cessão. Quantos 138 

equipamentos e nº do patrimônio de cada um. Período do Contrato enviado ao Hospital da criança, Of. 139 

nº 068/2014/C.M.S. Vem solicitar junto a Vossa Senhoria a liberação do Espaço Centro de Cultura para 140 

o dia 07 de abril de 2014, no horário das 18h00minh até as 23h00minh para realização do Evento: 141 

“Controle Social na Saúde: Uma Roda de Conversa”. Evento esse alusivo ao Dia Mundial da Saúde 142 

comemorado no dia 07 de abril. Solicitamos também a disponibilização de microfones, áudio e 143 

multimídia para este dia. Certos de podermos de contar com a Vossa colaboração reiteramos votos de 144 

estima e consideração enviado ao centro de cultura. Of. nº 069/2014/C.M.S Vem por meio deste, 145 

solicitar a Vossa Senhoria um carro para levar e trazer a presidente e mais cinco conselheiros para 146 

participarem da 5ª Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador em Irati, no dia 05 de abril de 147 



 
2014.Obs.: horário a combinar com a presidente. (fone: (42) 9936-8225)enviado a secretaria. Of. nº 148 

070/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, documentos da SESA (termo de 149 

doação dos dez equipamentos de UTI pediátrica do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da 150 

criança), com número e série dos mesmos). Obs.: a relação dos equipamentos deverá ser de forma 151 

descriminada. Of. nº 071/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, informações 152 

referentes aos equipamentos da UTI do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da Criança) que a 153 

Secretaria Municipal de Saúde cedeu para o Hospital Bom Jesus. Cópia do Contrato de Cessão. Quantos 154 

equipamentos e nº do patrimônio de cada um. Período do Contrato Solicita quantos equipamentos de 155 

UTI estão no hospital da criança, enviado a secretaria. Of. nº 072/2014/C.M.S O Conselho Municipal de 156 

Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do 157 

Município, a Ata e a lista de presença da reunião do Segmento dos Usuários. Obs.: Ata e lista de 158 

presença segue em anexo. Of. nº 073/2014/C.M.S  O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 159 

vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a elaboração de decreto legitimando o ato da nova 160 

composição do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, estabelecida em assembléia, conforme 161 

ata da Reunião do Segmento dos Usuários no dia 06 de março de 2014. Nos termos do § 2º da Lei 162 

Municipal nº 48658/1991, e Lei Municipal 9486/2008.  Segue em anexo a lista de composição do 163 

Conselho e Ata da reunião supracitada. Of. nº 074/2014/C.M.S  O Conselho Municipal de Saúde de 164 

Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a elaboração de decreto legitimando o ato 165 

da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, estabelecida em reunião 166 

ordinária do dia 21 de janeiro de 2014. Nos termos do § 2º da Lei Municipal nº 48658/1991, e Lei 167 

Municipal 9486/2008. Obs.: Segue em anexo a cópia  da Ata e a composição da nova Mesa Diretora do 168 

Conselho Municipal de Saúde, enviado ao Prefeito. Of. nº 075/2014/C.M.S Solicitar a Vossa Senhoria a 169 

publicação no Diário Oficial do Município a 4ª Ata da Reunião Ordinária, enviado a secretaria. Of. nº 170 

076/2014/C.M.S O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa 171 

Senhoria um carro para o translado de ida e vota de Ponta Grossa a Curitiba, Curitiba a Ponta Grossa 172 

(aeroporto), passagens área (saído do aeroporto Internacional de Curitiba no dia 22 de abril de 2014, a 173 

partir das 13h00min com destino a Brasília e com retorno do aeroporto Internacional de Brasília no dia 174 

24 de abril de 2014 após as 20h00min com destino ao aeroporto de Curitiba, hospedagem, alimentação e 175 

translado local (taxi).  Previsão:  4 conselheiros municipais sendo escolhido no pleno dia 01de abril de 176 

2014 Hospedagem: R$ 3.000,00 (três mil reais). Alimentação: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).   177 

Translado: R$ 700,00 (setecentos reais).Obs.: Segue em anexo a cópia o oficio circular nº 178 

57/SE/CNS/GM/MS, enviado a secretaria. Oficio05/2014 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta 179 

ao questionário feito por este conselho, destaco que no momento da reunião realizada no dia 20 de 180 

fevereiro ás 9 horas da manhã no auditório desta secretária, após uma manifestação feita por um 181 

representante das entidades ali presente, o qual relatou que se fazia necessidade um prazo maior para 182 

entrega dos documentos necessários  para pactuação do novo convenio, pois o tramite do mesmo era 183 

lento, o qual se dava pela demora nas analises pelos órgãos responsáveis (conselho de saúde e prefeitura 184 

), e em resposta a ele manifestei-me em defesa dos órgãos envolvidos, destacando que os dois órgãos 185 

estavam comprometidos com a mesmas dando a rapidez maior do que o fluxo natural, pois as pessoas 186 

responsáveis que ali se encontram tem o total conhecimento na importância na rapidez do mesmo. No 187 

momento da minha exploração relatei a minha indignação e comentei que havia sido procurada por um 188 

conselheiro o qual faz parte deste órgão deliberativo no dia seguinte das apresentações do novo plano de 189 

aplicação do ano de 2014, onde o mesmo expôs que algumas entidades haviam relatado da sua 190 

Explanação sobre a demora nos tramite dos processos encaminhados à concedente (Prefeitura Municipal 191 

de Ponta Grossa), e o que poderíamos fazer para agilizar os mesmos, facilitando a sim o deferimento dos 192 

mesmos bem como as necessidades o qual se fazia necessária para o tomador do recurso (entidades). 193 

Desta forma, destacado que por duas vezes durante a reunião me retratei do mal entendido, deixando 194 

bem claro para todos os presentes, que tanto o conselho bem como a secretaria encontrava-se a 195 

disposição de todas as entidades, bem como disponíveis a analisar sempre com competência e rapidez o 196 



 
que fosse de obrigação dos mesmos. Sem mais para o momento, como representante deste setor me 197 

coloco a disposição para esclarecimentos maiores caso se faça necessário, (Fernanda Bierhals Spinelli). 198 

Of. nº 078/2014/C.M.S. A mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, pensando 199 

no bom andamento das atividades deste conselho e em virtude das inúmeras ocorrências com relação a 200 

desentendimentos e dificuldades de relacionamento, tornando insuportável o ambiente e o processo de 201 

trabalho vem por meio deste solicitar a substituição das funcionárias abaixo, colocando as mesmas a 202 

disposição da Secretaria Municipal de Saúde.1- Neumari Perpétua da Cunha 2- Sueli Mensen, enviado a 203 

secretaria. 2. Relato Geral. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet pede questão de ordem referente ao 204 

oficio 078/2014/CMS, fala que Gostaria de ouvir a outra parte, já que o oficio foi lido em Plenária. A 205 

presidente pergunta qual a questão de ordem do conselheiro, que solicita que seja colocado em pauta 206 

para ordem do dia o conteúdo do oficio, a presidente pergunta ao conselheiro Sergio se está no 207 

regimento, o conselheiro responde que está no artigo 19 § 3º Será permitido somente aos conselheiros e 208 

suplentes levantar questões de ordem e de encaminhamento aos assuntos em pauta, respeitando a 209 

previsão de tempo para cada tema em pauta a presidente pergunta aos conselheiros se todos prestaram 210 

atenção no pedido do conselheiro Sergio a presidente fala que foi cancelado o pedido de pauta da 3º 211 

regional e que não acha impedimento nenhum que se coloque em pauta a solicitação do conselheiro 212 

colocado em votação 15(quinze) votos favoráveis e 3 (três) abstenção 2.1. Relatos das Comissões: 213 

Resoluções das Entidades; o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que no dia 24 de março teve 214 

reunião da comissão orçamentos contratos e projetos juntamente com as entidades que buscam o 215 

cadastramento junto ao conselho. Analisando a resolução 015 de 2013 foram apresentadas as seguintes 216 

modificações na resolução apresentado conforme dado: Art. 01 ficou incluído 15 de abril de cada ano na 217 

secretaria do conselho Municipal de Saúde.§01 fica incluído a data de 15 de Abril Art.02 todas as 218 

entidades que recebem subvenção do município deverão apresentar em reunião da comissão sua certidão 219 

liberatória do TCE Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos contratos vencidos até o dia 31 de 220 

março de 2014. Art. 03 inciso  01 Após a data limite de avaliação das entidades não havendo o relatório 221 

final da comissão as entidades que entregaram suas documentações no prazo legal (15 de Abril) será 222 

automaticamente aprovada. Relatório de atividades: incluindo (A comissão chamará os fiscais de cada 223 

contrato, para participar da avaliação da entidade) Plano de aplicação ou projetos de Ações na Área, 224 

para todas as entidades que recebam verbas Municipais. Declaração de não parentesco, conforme 225 

resolução 028/2011 do TCE.- Relatório de atividades do ano anterior, com avaliação do impacto 226 

social/HUMANIZASUS;Sendo pesquisa de satisfação dos usuários e apresentado copia da pesquisa 227 

com assinatura e endereço e telefone do pesquisado ao conselho com antecedência a solicitação do 228 

recadastramento.- Licença Sanitária ou protocolo de solicitação do pedido.Retirado da resolução: 229 

Relatório da aplicação dos recursos financeiros ate noventa dias após termino do convenio com 230 

solicitação de pauta através de Ofício ao Conselho Municipal de saúde  com dez dias de antecedência. 231 

(RETIRAR). Em conformidade com o oficio 50/2014, foi aberto aos membros presentes à quem se 232 

habilitar indicado pela comissão. Fica indicado o conselheiro Sérgio Ferreira Doszanet: FAMOPAR, 233 

como titular e o conselheiro Jose Timoteo Vasconcellos Sobrinho: SECPG, como suplente, para 234 

representar o CMS Conselho Municipal de Saúde. Referente à UPA Unidade de Pronto Atendimento 235 

Santa Paula. Os membros da comissão tomaram conhecimento de liminar concedida pelo judiciário 236 

suspendendo à abertura da licitação da UPA Santa Paula, por irregularidade de procedimento. Em 237 

notícia veiculada o senhor prefeito municipal noticiou que irá contratar empresa em caráter de urgência 238 

por dispensa até a liberação da licitação da UPA. Os membros da comissão deliberam que não houve 239 

autorização para contratação por dispensa para a UPA, sob qualquer justificativa. A comissão requer que 240 

qualquer projeto visando a contratação por dispensa para a UPA deve ser aprovado preliminarmente 241 

pela comissão de projetos e orçamento e após pelo pleno sob pena de apontamento e indeferimento. A 242 

presidente coloca em votação aprovada por unanimidade. 3. Informes Gerais: o conselheiro Sergio fala 243 

que estiveram na câmara municipal acompanhando o projeto de lei 68 e 69 de prorrogação pra mais dois 244 

meses o trabalho pela FAUEPG no hospital pronto socorro na porta de entrada, lendo o projeto ele 245 



 
coloca que vai transformar em universidade escola pergunta como que vai transformar em 2 meses e o 246 

projeto que no ano passado os conselheiros tiveram variam reuniões no mês todo foi discutido foi 247 

colocado vários itens esse projeto não foi encaminhado para licitação somente para prorrogação de 2 248 

meses vendo tudo isso conversamos com os vereadores fala que na visão de conselheiro houve um 249 

desrespeito a este conselho mesmo sendo uma prorrogação deveria ser encaminhado a este conselho fala 250 

que solicita um parecer da Ordem dos Advogados sobre esses dois projetos por que não foram ouvidos 251 

como conselheiros foi jogado de um dia pra outro na segunda feira para na terça ser aprovado foi 252 

protocolado na Câmara municipal no dia 17 março de 2014 fala que esta indignado com essas situação 253 

com base na 141 qualquer assunto referente a verba tem que passar pelo conselho a presidente fala que 254 

realmente foram chamados na Câmara Municipal por que havia mesmo esses dois projetos o que nos 255 

deixou mais indignados como o conselho e um órgão deliberativo e fiscalizador fomos a onde estava 256 

sendo o aprovado e fomos falar com a pessoa responsável pelo projeto Ângela Pompeu foi falado que 257 

entrou na Câmara Municipal de última hora o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que a questão 258 

do prazo foi erro da prefeitura não diz que e da secretaria por que não tem departamento jurídico  259 

próprio e encaminhado ao  jurídico e o jurídico diz quando precisa do conselho ou não pode ser ate 260 

questionado o jurídico da Prefeitura a informação que tem que foi enviado no dia 7 de marco de 2014 e 261 

a Câmera tem ate 45 dias para deliberar o erro da secretaria foi de não pedir urgência no projeto e ai o 262 

projeto caminha mais rapidamente na Câmara municipal fala que como Conselheiro tem que ser 263 

questionado o jurídico da prefeitura fala que quer colocar uma questão com relação  a  OAB fala que e 264 

valida a participação da OAB só que acha que a representante no conselho ela tem interesse publico em 265 

algumas decisões que vão chegar fala que quer colocar pro plenário que ela deveria ser substituída por 266 

outra advogada, porque ela era superintendente da gestão passada durante o ano todo de 2012essa é a 267 

sua colocação enquanto conselheiro, o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que o oficio que foi 268 

enviado para OAB foi os direitos Humanos que indicou ela para assessorar o conselho na parte jurídica, 269 

fala que ira  colocar em plenária para ser deliberado O conselheiro Paulo Heusi Saincler fala que tem 270 

que justificar o pedido da substituição.a presidente coloca em votação a questão da advoga da OAB 271 

pedido do conselheiro Carlos Eduardo Coradassi de substituição a presidente coloca em votação de 272 

quem é a favor da substituição, 7 ( sete) colocado em votação a permanecia da Drª  Patrícia 11 (onze) 273 

votos. A presidente fala que dia 7 de abril é dia mundial da saúde, a conselheira Regina Aparecida 274 

Rodrigues fala que a secretaria vai promover no parque ambiental uma serie de atividades para atender a 275 

população nesse dia e o conselho foi convidado a participar também nesse dia, e trabalhar com o tema 276 

controle social, a conselheira fala que vai estar organizado algumas barracas e vai estar reservada uma 277 

barraca para o conselho conversar com a população falar sobre o que e o conselho divulgar o conselho. 278 

A presidente fala que foi informada pela secretaria que vamos ter que achar outro local em breve, por 279 

que o contrato esta vencendo e não vai ser possível renovar com esse atual proprietário o conselheiro 280 

Sergio Ferreira Doszanet informa a associação dos moradores do Paraná esta fazendo uma plenária em 281 

Curitiba no dia 12 de abril para eleger os delegados que vão para o congresso nacional da CONAN em 282 

João Pessoa, estaremos representando Ponta Grossa com 12 pessoas. O conselheiro Carlos Eduardo 283 

Coradassi informa que esta e a ultima reunião no conselho fala que esta deixando o conselho e que a 284 

vaga de primeiro secretario esta aberta por motivos pontuais, um motivo que me motivou a fazer isto foi 285 

na ultima reunião da mesa que nós tivemos quando a Jiovany me expôs e que vieram falar pra ela que eu 286 

estava oferecendo 1.000 (um mil) reais por mês para ela compor junto com o gestor é pessoas ligadas ao 287 

Conselho, para mim isso em meus 18 anos de prefeitura, para mim isto estão me julgando, e que se sente 288 

desrespeitado a este sentido com esta acusação, diz que vai ver com o advogado e vai dar andamento ao 289 

processo, eu não tenho intenção de pagar ninguém, e quem falou que eu não sei quem é, e então que 290 

faça a prova que eu paguei para ela 1.000 (um mil) reais por mês para ela compor com o gestor, e que 291 

nos 8 (oito) anos de conselho nunca passou por uma coisa igual a essa.  O conselheiro Sergio Ferreira 292 

Doszanet solicita que a reunião a partir de agora seja .fechada por se tratar de assunto interno do 293 

conselho referente a pauta do oficio 78/2014 a presidente coloca em votação a solicitação do 294 



 
conselheiro, de reunião fechada aprovado por unanimidade as 19:56 horas. 4. Ordem do dia. 4.1. 295 

Apresentação, informações e esclarecimentos de como está sendo feita a marcação pela Central de 296 
Leitos – 3ª Regional de Saúde – SESA. (retirado de Pauta). Conforme solicitação de Oficio da 3º 297 

Regional. 4.2. Programação Anual de Saúde – 2014. A presidente fala que , dando continuidade a 298 

pauta como o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi tem que passar a programação e é rápido será 299 

passado por primeiro e a segunda é em relação ao oficio, o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala 300 

que a programação anual de Saúde e um recorte do Plano Municipal de Saúde, o Segesk  o sistema 301 

solicita que seja apresentado e aprovado em separado do Plano Municipal de Saúde na verdade vai ser o 302 

caderno de verificação do comprimento de todos os itens solicita se possível a aprovação hoje da 303 

programação Anual de Saúde e esta disponível será enviado a todos por email para todos os 304 

conselheiros, o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet Fala que pela 141 essa programação é para os 305 

conselheiros acompanharem e se não for acompanhado como esta colocado na programação e aprovar e 306 

no ano que vem no relatório de gestão e ai que os conselheiros responderão perante a justiça e 307 

importante essa apresentação e que todos os conselheiros vão receber por email se possível acompanhe 308 

que serão responsabilizados o ano que vem, o conselheiro Charles Renan fala que todos os conselheiros 309 

leiam e que na próxima reunião seja colocado para aprovação a conselheira Vera Lucia Wosgerau fala 310 

que ultimamente tudo esta chegando em cima da hora para ser aprovado fica receosa por que não sabe 311 

do que se trata e como vão ser responsabilizados por um monte de coisa e importantíssimo estarem 312 

instrumentalizados o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que tem prazo e que na verdade teria 313 

que ser passado junto com o plano municipal de saúde e a programação e o próprio recorte do plano em 314 

si, e a programação do ano de 2014 e o plano com as metas de 2014 vai pras comissões a pauta da 315 

comissão de segunda feira será programação anual de saúde.4.2 oficio 78/2014 substituição da 316 

Funcionarias Sueli Mensen e Neumari Perpetua da Cunha. ( Inclusão na pauta conforme deliberado 317 

em plenária) a presidente fala para dar andamento da pauta com forme o art 19 do regimento interno fala 318 

que cada uma vai falar se quiserem tem 3 minutos de fala cada seguindo o regimento pergunta se algum 319 

conselheiro tem algo a falar o conselheiro Paulo Heusi Saincler solicita esclarecimento sobre o oficio 320 

que a mesa diretora toma atitude de pedir a substituição da funcionarias abaixo, pergunta já que a 321 

inclusão dessas pessoas no conselho municipal foi feita através de uma apresentação a plenária e a 322 

devida aprovação da plenária quer saber a autonomia da mesa fazer isso. A presidente fala que como 323 

representante do conselho e da mesa também pode responder; a mesa chegou a esse oficio com o 324 

andamento que andava tendo ai os demais da mesa estavam sabendo e chegaram a seguinte conclusão de 325 

fazer o oficio e colocar em plenária por que a  plenária é soberana sobre tudo por tanto o oficio foi 326 

encaminhado a secretaria municipal de saúde e hoje vai estar em pauta, vamos dar a fala a Sueli e a 327 

Neumari pergunta se alguém da mesa tem mais alguma coisa para falar. O conselheiro Paulo Heusi fala 328 

que neste oficio estão sendo incisivo poderia escrever solicitar ou não a substituição ai sim joga para 329 

plenária, vocês já deram uma resposta a plenária não tem nada o que fazer já está decidido o conselheiro 330 

Carlos Eduardo Coradassi fala que a intenção não foi essa por que na verdade a mesa se reuniu diante 331 

dos fatos que estavam acontecendo, fala que não quiseram colocar em pauta para não gerar uma 332 

confusão anterior e a intenção da mesa era trazer a plenária para ser deliberado por que a plenária e 333 

soberana existe entendimento pela lei 453 que o gestor tem que dar estrutura para o CMS e não diz se 334 

tem que passar pela plenária ou não, mas acha que pela questão do controle social a plenária tem que se 335 

manifestar se a mesa esta tendo dificuldade com as funcionarias esta tendo dificuldade de 336 

relacionamento em vários pontos tem a obrigação de trazer para a plenária estas dificuldades então por 337 

isso que foi dada a deliberação da mesa, trazer para plenária. A presidente fala que tomaram essa 338 

decisão do oficio, foi falado em reunião da mesa que iriam levar ao pleno tanto é que estamos aqui de 339 

portas fechadas para resolver essa situação. Conselheiro João Carlos dos Santos Camargo questiona por 340 

que o oficio já esta assinado e que teriam que assinar depois da plenária. A presidente fala que concorda 341 

com o presidente em partes. O conselheiro Paulo Heusi fala que daqui a pouco a plenária resolve não 342 

mandar as funcionarias embora e ai o secretario fica com cara de tacho já que ele transferiu. A 343 



 
presidente fala que as funcionarias ainda não tinham sido transferidas e que ele ( secretario da saúde) 344 

sabia que viria ao pleno. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que sempre prezou pelo regimento 345 

interno do conselho, e no artigo 21 no inciso 1º cabe a mesa diretora através do presidente em caso de 346 

urgência a prerrogativa de deliberar em “A” de referendo, se a mesa se reunisse e fizesse em ato de “A” 347 

de referendo os conselheiros estariam apenas homologando por tanto foi feito só oficio solicitamos que 348 

viessem para ordem do dia, fala que tem que ser ouvido as duas depois tomar uma atitude. A presidente 349 

fala que vai ter que resolvido hoje, por que veio oficio da funcionaria Neumari Perpetua da Cunha 350 

solicitando a sua saída. A plenária delibera 5 (cinco) minutos para cada uma falar. Neumari fala que a 351 

primeira questão, e uma situação super complicada vexatória pra mim acho que não precisa expor as 352 

pessoas assim a mesa não teve esse cuidado, tem regimento tem leis, mas estão lidando com pessoas não 353 

estão lidando com o regimento com comissão com coisas abstratas estão lidando com gente e vários 354 

setores tanto na publica quanto no privado existe problemas de relacionamento a primeira coisa e sentar 355 

e conversar com as pessoas envolvidas isso não foi feito, segundo momento as pessoas saberem como 356 

que vai ser a sua situação semana passado quando foi informada após a reunião da mesa do que havia 357 

sido deliberado pela mesa solicitando minha substituição e a substituição da Sueli, fala ficou muito 358 

chateada da forma que foi feito a mesa considerou a fala de um dos membros da mesa o conselheiro 359 

Recson não sabe se propositalmente ou já articuladamente não esta presente hoje, levantou algumas 360 

questões com relação a minha postura a minha pessoa no dia que ele estava aqui coloquei neste oficio o 361 

as 14:00 horas os relatos de inverdades O relato de inverdades por parte de um Conselheiro integrante 362 

da Mesa Diretora, em relação a fatos ocorridos nas dependências deste Conselho no dia 20 de Março, 363 

quinta-feira às 14:00hrs com a presença das funcionárias Neumari P. da Cunha, Sueli Mensen e Ivone 364 

Teixeira de Paula e do Conselheiros Municipal de Saúde Recson Eder Pelentil, do segmentos de 365 

Usuários , representante da Entidade (MOPS) - Movimento Popular de Saúde. Realmente nos tivemos 366 

um dia aqui por que o clima por muitas questões o conselho e um espaço de conflito quando tem reunião 367 

plenária hoje pra faze uma votação vimos a confusão que foi ate comentei com a Sueli e nessa confusão 368 

que vão decidir nossa vida é justo uma questão como essa. Outra questão o foco da reunião em relação a 369 

minha pessoa foi a fala do conselheiro Recson e ele estava aqui realmente de como ele coloco que 370 

motivou a solicitação do oficio cometeu algumas inverdades ele disse que eu mais ou menos obriguei as 371 

meninas a vir aqui para nos conversarmos deixamos o conselho de portas fechadas e algumas pessoas 372 

deixarão de ser atendida, primeiro que o fluxo de pessoas aqui e pouquíssima e realmente veio um 373 

senhor buscar uma declaração, solicitamos que ele aguardasse foi uma reunião tensa foi por que quando 374 

a gente vai para falar a verdade para ver se melhorássemos a questão enceramos a reunião e ficamos 375 

muito nervosas depois disso e ai o conselheiro estava por ali e nem um momento ele chegou e disse que 376 

eu estava agindo errado, causou muita tristeza de ver como que foi a Neumari fez isso e fez aquilo, fala 377 

que preferia ter levado uma advertência de algo  que realmente tivesse cometido disse que não e perfeita 378 

e humana divergência de opiniões ocorre, a palavra ética esta em toda parte e se for aplicar o discurso de 379 

todos aqui e muito bonito mas minha gente existe um segundo conselho a parte desse que nos estamos 380 

vendo aqui tem um conselho no ar tem pessoas que mandam nas coisas aqui e quando caiu a ficha a 381 

minha vontade foi de vomitar e dizer chega não preciso disso fala que não e melhor que ninguém não só 382 

pior que ninguém mas tenho ética não preciso que ninguém fique jogando sujo para atrapalhar a colega 383 

que posso ter alguma divergência com ela mas não fui se fazer de amiga dela ou de amigo e ir La 384 

embaixo e falar com o secretario para tirar ela daqui eu não fico fazendo essas falsidades dizendo vou 385 

ligar pra outros conselheiros pra você ficar e ela sair não sei fazer isso não sei conviver com isso, Sueli 386 

pergunta a Neumari se tiveram alguma briga Neumari fala que nunca tiveram uma briga a Sueli fala as 387 

coisas dela e eu falo as minhas coisas somos duas pessoas de personalidades, brigas eu e Sueli não, mas 388 

também não e beijinho e abraço, Fala que já sabia que já tinha enviado esse oficio, e depois que vai 389 

juntando tudo isso da nojo da vontade de sair a essência do conselho ta todo mundo brincando se ser 390 

conselheiros de ser deuses eu mando eu faço aquilo e querem fazer isso com a gente comigo ninguém 391 

vai fazer e que seja de aprendizado pra todo mundo. Fala que colocou muito clara esta frase  a atitude 392 



 
autoritária do Conselheiro Municipal de Saúde Recson Eder Pelentil, em julgar minha atitude 393 

profissional sem ao menos eu ter sido ouvida, comunicada para me manifestar sobre o fato.poderia ate 394 

ter sido errado mais tinha o direito de defesa, fui sumariamente julgada, condenada e sentenciada, 395 

porque foi enviado o oficio sem se quer ter o direito de defesa,  em relação a fala do conselheiro Recson 396 

eu Neumari consultei minha advogada e a gente vai ver a questão do processo Trabalhista, porque os 397 

funcionários do conselho são funcionários cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, não é porque é 398 

conselheiro que vai brincar de casinha, não gosto da cor da Neumari não gosto Dos olhos da Sueli, 399 

vamos lá vamos mandar é tão bom ter o poder da caneta na mão é bom mais é perigoso tem que saber 400 

usar. Então gente essa é minha fala, obrigado a todos que me apoiaram não foi uma semana fácil foi 401 

muito complicada a gente tem fé tem Deus junto com a gente e ele ajuda a superar esses momentos e 402 

essas decepções, porque o pior é você se decepcionar friamente com as pessoas e ver como as pessoas 403 

brincam com você como brincam com o teu sentimento como brincam com a tua vida e como se fazem 404 

de Deuses.A presidente passa a fala para Sueli, vou começar a minha fala, a mesma fala da Neumari, a 405 

gente nunca brigou tivemos varias divergências, sim até por conflito de trabalho porque não estava 406 

definida nossas funções até eu cheguei para o superintendente e perguntei senhor Isaias a Neumari veio 407 

aqui como nossa chefe,isso eu contei para a Neumari porque não faço nada escondido e nada por trás 408 

doa a quem doer, aí o superintendente falou que não que ela é funcionária igual a vocês (Ivone, Sueli) aí 409 

houve este conflito aqui, houve a reunião fechada e foi uma reunião pesada mas não houve ataque em 410 

momento algum de nossa parte, foi bem social a conversa, a conversa foi pesada, a Ivone até teve uma 411 

crise de nervo na reunião por causa dos posicionamentos porque eu falava para a Neumari eu não acho 412 

certo isso e isso, e ela também chegou para mim e falou que não achava certo isso que você faz, eu disse 413 

então vamos conversar porque a gente não está se entendendo, eu havia passado para a presidente para 414 

ela tomar uma atitude, eu dizia presidente você mandou a Neumari fazer tal coisa, mudanças de rotina 415 

de serviço, a presidente falava que não tinha mandado e que era idéia da Neumari, então esse 416 

desencontro e esta falta de dialogo gerou um conflito eu pensei se ela não é minha chefe eu não vou 417 

acatar uma ordem ela é funcionária tanto quanto nós, que foi me passado, mas o pior ainda está por vir 418 

por que em nenhum momento brigou, daí eu descobri que ainda tenho amigos na SMS, alguém me ligou 419 

e falou que ia ter uma reunião e que está sendo articulado aqui em baixo (sms) para pedir a tua cabeça, 420 

mas em nenhum momento citou que era a cabeça da Neumari, era a minha, de preferência em uma 421 

bandeja, eu me desesperei e liguei para a presidente, e perguntei que historia era essa, porque comigo 422 

não tem nada enrolado, doa a quem doer, a presidente falou que não sabia de nada e que estava em casa, 423 

mas eu nesta já fiquei desconfiando de meio mundo, eu desci na Secretária e conversei com o Senhor 424 

Isaias (superintendente), e falei olha Senhor Isaias eu tive um conflito com o conselheiro Carlos 425 

Coradassi em decorrência da eleição, e eles estão pedindo minha cabeça por conta disso, ele falou que 426 

não sabia de nada por que para ele não chegou nada mas pode ter certeza que assim que chegar eu te 427 

aviso, mas voltando para a presidente, falei presidente eu sei que vai ter esta reunião ( da mesa ) e 428 

presidente você  vai ter que ouvir as partes porque o que a Neumari passou aqui julgada, condenada e 429 

sentenciada ao mesmo tempo, isto para mim eu falando como pessoa é quem faz isso é o PCC, aqui 430 

torno a dizer as palavras da Neumari estão lidando com vidas, por que eu não me importo com o que 431 

pensem porque o pleno aqui conhece o meu trabalho desde que entrei neste Conselho, é ética, ética e 432 

ética, eu me preocupo com a minha família e dizer para eles que fui escorraçada do Conselho por que 433 

não fui uma boa funcionária, porque eu prestei um mal serviço e estas historias de fofocas tem que 434 

acabar, inclusive a situação do cigarro que veio para este pleno, está em ata isso, foi conversa do 435 

conselheiro Carlos Eduardo Coradassi, e nós fomos lá era tudo uma inverdade, a presidente fala que foi 436 

na Ouvidoria junto com o conselheiro Recson, Sueli fala que tudo gerou conflito, e ainda está em aberto 437 

a questão das Entidades que veio para este Conselho no pleno, porque a Neumari chegou com a 438 

presidente informando que tinha conselheiro e aí falaram que não era conselheiro, era gente do 439 

Conselho, na mesma hora liguei para Fernanda e perguntei que historia é essa, ela falou Sueli eu já me 440 

retratei com as entidades, a presidente fez um oficio questionando com a Fernando a nosso pedido, mas 441 



 
até agora não chegou a resposta, e isto é um desrespeito, e se os conselheiros não me querem aqui eu 442 

saio não precisa nem fazer oficio eu peço de oficio eu saio, mas eu que do meu local de origem onde eu 443 

prestei o concurso porque isso é um desrespeito ao nosso trabalho dedicado a este Conselho, a 444 

presidente fala Sueli só em resposta do que você falou que tinha que ouvir ambas as partes o que eu falei 445 

para você, Sueli vai ser colocado em pleno, Sueli fala que a presidente falou que não iria tomar nenhuma 446 

decisão sem ouvir vocês, mas cheguei aqui no Conselho no outro o dia o oficio já estava assinado, eu 447 

liguei para você que estava em Curitiba, questionando, que você falou que não iria tomar nenhum 448 

decisão, e o que você falou, que o Carlos fez o oficio e eu ate despercebi e não era desta forma que eu 449 

(presidente) queria o oficio, a presidente fala que esteve 5 dias em Curitiba antes desta reunião da mesa 450 

e chegamos a um pleno com a mesa e assinamos e eu fui para o destino onde fui, daí fui consultar 451 

realmente e solicitei para vocês (Ivone e Sueli) que me mandassem o oficio (078/2014/CMS) por e-mail, 452 

analisei o oficio e mandei para o jurídico ver mesmo, quem é advogado aqui ou sabe alguma coisa em 453 

relação sabe que o oficio assinado é um oficio já favorável então não tem como alguém voltar atrás, e o 454 

Sergio colocou muito bem ali que nós poderíamos ter colocado um “A” de referendum e nós não 455 

colocamos porque, a gente pensou em vocês também, fica aí os meus 5 dias sem sono, de choro, que 456 

fiquei lá pensando e repensando; faço Neumari das tuas palavras as minhas também, por que assim que 457 

eu assumi este CMS eu achei que iria ser fácil, juro a todos os conselheiros que me colocaram aqui por 458 

que eu tenho alguém para responder a cada um que me deu o voto e peço; eu recebi mensagens, eu 459 

recebi lugares onde eu fui pessoas dando de “dedo” em mim, isso é muito chato gente, vou colocar aqui 460 

e quero que conste em ata isto também por que é muito chato você responder por uma pessoa que 461 

confiou o voto receber mensagens dizendo que eu estou atropelando coisas do Conselho, que estou do 462 

lado do gestor, que foi o caso do Coradassi que eu falei mesmo porque uma coisa que eu aprendi com 463 

todo este tempo de militância do Movimento Popular 15 anos eu tenho, aprendi e levei muito tapa na 464 

cara, você mesmo sabe Sueli, e você mesmo sabe conselheiro Sergio, aprendi tanto é que cada um 465 

desses conselheiros aqui eu fui apontada sim varias vezes e chego aqui nesta mesa, e o Coradassi viu 466 

como eu cheguei aqui nervosa, preocupada e falei para ele só vou para hora da reunião, porque este 467 

celular não parava de tocar o conselheiro Sergio viu eu muitas vezes atendendo telefone, vendo 468 

mensagens de pessoas dizendo o que você está fazendo, aí eu me coloco o que eu estou fazendo, e se é 469 

um consenso o oficio assinado, o oficio foi assinado e não nego assinei mesmo e ainda falei para você 470 

Sueli, falei ontem e você aqui sentada na minha frente, Sueli eu não posso voltar atrás de um oficio 471 

assinado, isso aí você mesmo sabe, você está se formando  Advogada, então eu falei foi pedido que eu 472 

desce um jeito no oficio, eu estou falando aqui para todos os conselheiros e cada conselheiro que 473 

assinou da mesa, Recson relatou sim Neumari esta questão sim foi relatada também e no dia que eu 474 

estava indo para Londrina a Sueli me ligou perguntando se eu tinha pedido para fazer esta reunião de 475 

portas fechadas e eu falei que não, e ainda comentei vocês tem que se acertar ente si, por que é assim 476 

senhores conselheiros se uma Secretaria Executiva não está andando bem como é que como presidente e 477 

os demais da mesa vão trabalhar, e o pleno vai trabalhar, as comissões vão trabalhar não tem como, foi 478 

feito varias coisas aqui e eu depois fiquei sabendo fui afundo, cada uma de vocês foram procurar 479 

respaldo para estarmos aqui e eu também fui para me respaldar para estar hoje aqui decidindo esse fato, 480 

como eu assinei eu podia, coisa que eu não fiz, foi um erro meu eu estou aprendendo a ser presidente, eu 481 

estou aprendendo senhores conselheiros, as vezes eu pergunto para o Sergio que já foi conselheiro, para 482 

o seu Paulo, para a Eliane para qualquer um até para você Sueli pergunto varias coisas até para Neumari 483 

perguntei varias coisas também, eu podia ter dado varias vezes advertência coisa que eu não fiz e 484 

deveria ter feito, eu falhei nisto eu falei isso para você Sueli, olha poderia ter dado advertência para não 485 

chegar neste pleno coisa que faz mais de 5 anos que estou no Conselho e eu nunca vi isto aqui , e eu não 486 

queria estar neste lugar sentada aqui com o poder da caneta que eu não tenho o poder da caneta, quem 487 

tem o poder da caneta são todos, eu só respondo pelo CMS. Sueli Mensen fala que em nenhum 488 

momento presidente eu pedi para revisse o oficio (078/2014/ CMS) pra eu ficar nesse conselho, eu só 489 

queria o direito de defesa que é o mínimo de dignidade que nos merecemos. A presidente fala que foi 490 



 
um erro da mesa confessa ao Carlos Eduardo Coradassi que nós deveríamos ter escutado ambas as 491 

partes, mas como foi de comum acordo, chegamos a este resultado que está agora, Sueli fala que foi 492 

decisão do conselheiro Carlos Eduardo Coradassi de nós não participarmos da reunião, a presidente fala 493 

Sueli confesso a você que foi um erro da mesa não ter chamado ambas as partes. O conselheiro. Carlos 494 

Coradassi fala que primeira coisa que quer colocar é que ele falou que não era para participarem da 495 

reunião da mesa, por que a mesa é para deliberar a respeito do Conselho, depois do que tinha acontecido 496 

quinta-feira, a fala do Recson para a mesa que foi terrível e que chegou aqui e a Neumari falou não se 497 

faça de vitima, tome uma posição, esta foi a fala do Recson, e outra coisa em momento algum fui eu que 498 

solicitei sua substituição (Sueli), a Jiovany e o Sergio foram até a Secretária e o Erildo pediu para eu 499 

relatar hoje (na plenária), numa sexta-feira a tarde e falaram da dificuldade de trabalhar com você e 500 

solicitaram a substituição, daí a Jiovany nos contactou na mesa e decidimos pela tua substituição (Sueli), 501 

e aí fizemos outra reunião e eu fui voto vencido não tenho contra a Neumari mas já que o Recson está 502 

falando que ocorreu toda aquela situação, então vamos colocar as duas em substituição, fala que não 503 

vive aqui o dia inteiro, só vem aqui nos dias de reuniões da mesa, da plenária e nas comissões, só quem 504 

vem aqui o dia inteiro é que sabe com quem trabalha e a dificuldade que tem, por mais que a Neumari 505 

seja minha amiga, eu assinei o oficio e disse já que é uma decisão da mesa vai para a substituição das 506 

duas, agora só quero saber de vocês (Sergio e Jiovany) se você foram falar com o Erildo ou não, a 507 

respeito da Sueli para substituição, você (Jiovany) e o Sergio foram falar não foram, porque o Erildo 508 

falou se precisar é só ligar para ele que ele vem aqui por que ele falou que é muito engraçado colocarem 509 

e depois fritarem o gestor, a presidente fala que ninguém está fritando o gestor. O conselheiro Carlos 510 

Eduardo Coradassi, fala que você (Jiovany) falou que eu induzi você a assinar o oficio, foi o que a Sueli 511 

falou não foi, o conselheiro Sergio fala que o dia que desceu na Secretária falar com o Secretario sobre o 512 

carro pro conselheiro que não estava querendo fornecer, foi comentado realmente a parte de 513 

substituição, como se tratava esta parte substituição, mas não foi falado nomes, nós estivemos lá a 514 

Jiovany comentou sobre a substituição e o Secretário falou que no momento que chegasse o oficio 515 

tomaria atitude, por que o caso que estava acontecendo a própria presidente colocou lá na frente do 516 

Secretário, da sua dificuldade diante do Conselho, e eu vou deixar ela terminar de falar porque ela que 517 

estava na reunião e estava falando. A presidente fala que o conselheiro Sergio falou tudo, foi falado em 518 

substituições, foi pedido no dia o relógio ponto, tanto é que eu vim aqui e falei mesmo, mas em relação 519 

a isso Coradassi que você falou eu revi o oficio, Sueli pergunta para presidente se ela pediu em meu 520 

nome a substituição isso que eu quero saber, (a presidente não respondeu), o conselheiro Carlos Eduardo 521 

Coradassi fala que a Sueli falou que eu induzi você (Jiovany) a assinar e que você nem viu. O 522 

conselheiro Carlos Eduardo Coradassi pergunta para Sueli, não foi isso que você falou Sueli, Sueli 523 

responde que sim, que ela não conhecia o conteúdo, a presidente fala que tanto é que pediu que o oficio 524 

fosse enviado por email para ela analisar. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que digitou o 525 

oficio e o conselheiro Recson falou para colocar substituir e colocar a disposição foi ditado e eu digitei o 526 

oficio, A conselheira Cássia Z. Moro Zweifel Gesuato fala que pensa que pior da discussão da Sueli 527 

com a Neumari não e nada do que a Neumari falou ali que existe conluio isso esta me preocupando 528 

muito mais de uma discussão de convivência e trabalho que esse problema de relacionamento delas é 529 

muito pequeno do que esta por traz deste disque. A conselheira Eliane de Freitas fala que veio pra a 530 

reunião da mesa foi me exposto certo problema que existia dificuldade de relacionamento ainda 531 

comentei assim Jiovany você  que esta aqui o tempo inteiro e você que tem que decidir e trabalha com 532 

as pessoas fala que esta na prefeitura e não sabe o que esta acontecendo o dia inteiro aqui, e se fosse no 533 

meu caso eu não trabalharia com quem eu não confiasse o conselheiro Recson falou que se fosse pra tira 534 

uma era pra tira as duas foi isso da minha parte que eu participei. A presidente fala que não sabe se Poe 535 

pra votação ou não e que agora a mesa esta perdida. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que se 536 

saiu o oficio da mesa solicitando a substituição, que se votado o oficio pela substituição das duas, daí 537 

tem que manter uma postura. A funcionaria Neumari fala que independente de votação ela solicitou a 538 

sua saída e que não e um assunto que ela vai sair ou a Sueli vai sair que vai se esgotar vai ser um 539 



 
processo de aprendizagem para que não se aconteça mais. O conselheiro Charles Renan fala a primeira 540 

coisa e saber se elas desejam ficar, a Neumari acabou de dizer que não quer ficar se a outra (Sueli) 541 

deseja ficar ou não. Neumari Perpetua da Cunha fala que existe uma questão de relacionamento de três 542 

funcionários não foi entre eu e a Sueli ou fica todo mundo ou sai todo mundo, brincaram com a nossa 543 

vida semana passada hoje eu vou brincar com vocês também se for pra todo mundo ou troca todo 544 

mundo. A presidente fala que tem total autonomia pra colocar em votação o pedido da Sueli, ela quer 545 

permanecer no conselho em regime de votação. A presidente fala que a mesa já votou por que já fez o 546 

oficio. O conselheiro João fala que vai ter que acertar a casa e que não e justo mandar a Neumari La pra 547 

baixo e a Sueli ficar. A presidente fala que concorda com a fala do conselheiro se uma sai as duas sai se 548 

uma permanece a outra permanece fala que quer que conste em ata isso amanha se ficarem as duas vai 549 

ser distribuída as tarefas sertãs para cada uma qualquer desavença vai ser dado advertência. A presidente 550 

coloca em votação pela permanência das duas funcionárias, 11 (onze) votos favoráveis e 8 (oito) 551 

abstenções e nenhuma contra. A presidente fala que pelos votos contados da se a permanência das duas 552 

funcionaria. A presidente encerra a reunião as 20:51hs.     553 


