
 
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS - Aos doze dias do mês de julho de dois mil e 1 

dezesseis, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 2 

42 – sala 4 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima terceira 3 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: 4 

Elaine Cristina Lupepsa Machado, Diego Osmar Rodrigues, Isaías Cantóia, Fábia Cristine 5 

Rocha, Cláudia Cristina Saveli, Péricles Martim Reche, João Antonio Nadal, Paulo Saincler 6 

Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Candido José 7 

Colesel, Silvia Filipaki Biscaia e Ana Maria Bourguignon de Lima. Presentes Conselheiros 8 

Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Bruno Cavasotti Almeida Pereira, Ana Caetano 9 

Pinto e Ana Paula Costa de Andrade Roberti. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão 10 

assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 11 

PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das atas: 11ª e 12ª ata de reunião Ordinária. 2. Relato 12 

Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação 13 

da Abertura de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para 2016/2017.  4.2. 14 

Apresentação do Relatório Quadrimestral - 1º Quadrimeste de 2016 da Secretaria 15 

Municipal de Saúde. 4.3. Fluxo de tramitação de documentos junto CMS – Proposta de 16 

Resolução. 4.4. Apresentação da Entidade Associação Pontagrossense de Portadores 17 

das Deformidades Faciais. 1. Leitura e Aprovação das atas: 11ª e 12ª ata da reunião 18 

Ordinária. 11ª e 12º aprovada sem ressalvas 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. A 19 

conselheira Cláudia Saveli lembra os conselheiros que esta é à última semana para serem 20 

enviadas as sugestões de alteração do Regimento Interno do CMS. O presidente Jefferson 21 

Leandro Gomes Palhão fala que a comissão de Orçamento Programas e Projetos precisa 22 

analisar os pedidos de reconsideração das entidades, mesmo que seja para reafirmar a 23 

decisão do Pleno. 3. Informes Gerais: O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão informa 24 

os conselheiros sobre a mudança na locação do CMS; fala ainda que vai analisar melhor o 25 

processo do senhor Luiz Carlos Gorchinski; Sugere que seja marcada uma reunião com a 26 

mesa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) para entender qual tipo de 27 

apoio eles estão precisando sobre a denúncia enviada via ofício a este conselho. O primeiro 28 

secretário Isaías Cantoia sugere que seja perguntado ao Conselho Estadual de Saúde qual a 29 

maneira correta de substituir temporariamente o Vice Presidente Leandro Soares Machado. O 30 

presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão concorda com a sugestão do primeiro secretário e 31 

fala que após resposta do Conselho Estadual de Saúde este assunto será debatido na próxima 32 

reunião. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação da Abertura de Credenciamento das Clínicas 33 

de Fisioterapia para 2016/2017. A senhora Gisele fala que o Credenciamento está com 4 34 



 
(quatro) clínicas e ficará aberto para todas as clínicas que estejam conforme o edital, explica 35 

que para credenciamento as clínicas precisam ter 3 (três) fisioterapeutas, funcionar 8 (oito) 36 

horas por dia e ter todos os equipamentos necessários para os pacientes. Não poderão 37 

participar do credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sansões previstas nos 38 

inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8.393/2005; servidores públicos desse município, 39 

conforme o artigo 9º, III da Lei 8.666/93; no presente credenciamento é vedada a participação 40 

de empresas em consórcio e empresas de funcionários públicos concursados pela Prefeitura 41 

Municipal de Ponta Grossa; empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da 42 

administração pública direta ou indireta; empresa em processo de falência ou recuperação 43 

judicial, concordatária. Os serviços serão realizados por profissionais fisioterapeutas com 44 

vínculos empregatícios com a clínica, os 3 (três) fisioterapeutas precisam estar contratados ou 45 

registrados em carteira pela clínica. A contratada deverá possuir instalações físicas que 46 

disponham de: Sala de espera com número de assentos suficientes para acomodar todos os 47 

usuários; Iluminação e ventilação; Consultório para avaliação contendo: maca, lavatório para 48 

higiene das mãos com dispositivo para sabão líquido e porta toalhas de papel, equipamentos 49 

fisioterápicos para a avaliação; Salas equipadas de eletro-foto-termoterapia, toda a 50 

aparelhagem necessária para os pacientes; Banheiro masculino e banheiro feminino para 51 

clientes, sendo que um deles deve ser adaptado aos portadores de necessidades especiais; 52 

banheiro com vestiário para funcionários. A clínica deverá possuir uma área mínima de 150m²; 53 

Todo ambiente em que houver contato físico entre fisioterapeuta e paciente, deverá possuir 54 

uma pia para higienização das mãos; Deverá ter disponível 1 (uma) vaga em frente à clínica 55 

para embarque e desembarque de pacientes. O valor é de acordo com a Tabela SUS: Paciente 56 

neurológico é pago R$ 6,35  seis e trinta e cinco reais) por sessão, este valor quem define é o 57 

Ministério da Saúde, paciente ortopédico é R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos), o 58 

valor total do credenciamento é de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), no ano passado 59 

não chegou alcançar este valor, ao final do contrato é devolvido o valor que sobrou para poder 60 

utilizar em outros contratos. Este valor é dividido entre todas as clínicas. Documentos 61 

necessários: Preencher a Proposta de Credenciamento; Preencher declarações; Licença 62 

Sanitária atualizada; Alvará de Funcionamento; Inscrição no CNPJ; Inclusão da empresa no 63 

CNES; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); Prova de regularidade 64 

relativa ao Fundo de Garantia; Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal; Certidão Negativa 65 

de Débito; Comprovante de Registro de empresa no CREFITO; Identidade, CPF; Documentos 66 

que comprovem o vínculo empregatício dos fisioterapeutas. É preciso estar com a 67 

documentação em dia tanto para o credenciamento quanto para receber o pagamento e sem o 68 



 
projeto arquitetônico aprovado não se credencia. O prazo de contratação será de 12 (doze) 69 

meses, estamos gastando uma média de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por mês, o que 70 

está sendo compensatório, pois a população é atendida de imediato e se tiver 5 (cinco) 71 

reclamações na ouvidoria de qualquer clínica ela é descredenciada. Ano passado atendemos 72 

48.944 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro) sessões de fisioterapia, cada 73 

paciente faz 10(dez) sessões, em 2016 até maio tínhamos atendido 21.000 (vinte e um mil) 74 

procedimentos. 4.2. Apresentação do Relatório Quadrimestral -  1º Quadrimeste de 2016 75 

da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a 76 

pauta ficou aberta, a Secretária Municipal de Saúde não compareceu para apresentação e 77 

entra automaticamente para a próxima pauta. 4.3. Fluxo de tramitação de documentos junto 78 

CMS – Proposta de Resolução. O primeiro secretário Isaías Cantóia fala que as secretárias 79 

Sueli Mensen e Ivone de Paula Teixeira irão fazer o treinamento de Sistema de Protocolo – 80 

(ELOTEC) e após isso, será feito a resolução. 4.4. Apresentação da Entidade Associação 81 

Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais. A senhora Regina fala que a 82 

Associação é filantrópica, sem fins lucrativos e seu objetivo é reabilitar o portador. A 83 

documentação é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, estamos com 84 

processo na Vigilância Sanitária para adquirir a certificação. Temos uma equipe multidisciplinar 85 

com radiologia, odontologia, psicologia, pedagogia e serviço social, nossa equipe é 86 

remunerada através do nosso convenio com a Prefeitura de Ponta Grossa. Os atendimentos 87 

são feitos através de cronogramas e os relatórios com números e metas atingidas são enviados 88 

a Secretaria Municipal de Saúde, temos um programa de mascote terapia com o objetivo de 89 

que as crianças se desenvolvam no atendimento. Sem mais assuntos a tratar a reunião é 90 

encerrada às 19h: 29min.          91 


