
 
1 ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS - Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 1 

dezoito horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões, situada à Rua Engenheiro Schamber, 42 – 2 

sala 4 do Edifício Cathedral, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a sexta reunião ordinária do 3 

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

Alexandra Luise Lopes, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Ines Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina 5 

Rosa Pedrozo, Claudia Cristina Saveli, Márcia Therkes, Péricles Martim Reche, Leandro Soares 6 

Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcelos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, Candido 7 

José Colesel, Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Luiz Antonio Delgobo, Simone 8 

Schenfeld Monçalves, Thelma Regina Labiak Pereira, Ana Caetano Pinto e Ana Paula Costa de Andrade 9 

R oberti. O Presidente em exercício Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a 10 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 4ª e 5ª 11 

Atas Ordinárias de 2016. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. (20 min.) 3. Informes Gerais. 4. 12 

Ordem do Dia. 4.1. Votação do RAG (Relatório Anual de Gestão). 4.2. Votação do Projeto Básico de 13 

Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica para atendimento de consulta 14 

especializada e internamentos de longa permanência. 4.3. Votação do calendário de Reuniões 15 

Ordinárias do CMS. 1. Leitura e Aprovação da 4ª e 5ª Atas Ordinárias de 2016. O presidente em 16 

exercício coloca em votação o inicio da reunião com 35 (trinta e cinco) minutos de atraso, é aprovado, 17 

e dado inicio a reunião às 18h: 35min.  As conselheiras Ana Maria Bourguignon e Ana Paula Costa de 18 

Andrade Roberti solicitaram o registro de voto contrário ao início tardio da reunião, manifestando que 19 

iriam se ausentar dos trabalhos. 1. Leitura e Aprovação da 4ª e 5ª Atas Ordinárias de 2016. A 20 

Conselheira Alexandra Luise Lopes faz uma ressalva na 4ª Ata referentes às linhas 132, no lugar de 21 

plano leia-se relatório. O Conselheiro Paulo Saincler Heusi faz apontamentos referentes à 5ª Ata, na 22 

linha 71 onde está escrito ‘’ao não’’ para que tire essa frase, as metas foram realizadas. A conselheira 23 

Alexandra Luise Lopes faz os apontamentos referentes à 5ª ata nas linhas 50 onde está o nome da Sra. 24 

Alexandra Grando da Cunha, a fala foi de Cláudia Saveli; e na linha 2 trocando o horário da reunião, já 25 

que começou às 18h: 40min. Aprovada a 4ª ata por unanimidade, com ressalvas. Por 9 votos 26 

favoráveis, a 5ª Ata fica para aprovação na próxima reunião. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das 27 

Comissões. A Conselheira Márcia Therkes fala que a Comissão de Vigilância em Saúde se reuniu no dia 28 

29 de março com os conselheiros: Péricles Martim Reche, Claudia Cristina Saveli, Jefferson Leandro 29 

Gomes Palhão, Márcia Therkes, Alexandra Luise Lopes e Candido José Colesel. Com a Pauta: 30 

Deliberação dos dias de reunião da comissão de Vigilância em Saúde do ano de 2016. Analisar o 31 

credenciamento do projeto básico chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica para 32 

atendimento de consultas especializadas e internamentos de longa permanência. Deliberação de um 33 

novo Coordenador e um novo Relator. Iniciamos reunião às 19h40min horas, com a concordância dos 34 

membros da comissão, deliberamos que as reuniões dessa comissão serão as segundas feiras a partir 35 

das 18h30min horas, ficando a cargo da secretaria do conselho avisar via e-mail os temas a serem 36 

abordados quando existir pauta. A Comissão concluiu pela indicação de aprovação, desde que as 37 

sugestões realizadas ao texto do projeto sejam incorporadas.  A pedido do então coordenador Péricles 38 

Martim Reche, em decorrência de incompatibilidade de agenda, estamos alterando a coordenadoria 39 

desta comissão, sendo que a partir desta reunião fica estabelecido com os presentes,  nova 40 

coordenadora  Márcia Therkes e como relatora  Alexandra Luise Lopes. Encerra-se a reunião às 41 

20h46min. A Conselheira Alexandra Luise Lopes faz o relato da comissão de Assistência à Saúde que se 42 



 
reuniu no dia 24 de março. Presentes os Conselheiros: Paulo Saincler Heusi, Ana Maria Bourguignon, 43 

Jefferson Leandro Gomes Palhão, Márcia Therkes, Leandro Soares Machado e Alexandra Luise Lopes. 44 

Tinha como pauta: Deliberação do coordenador e relator da comissão de assistência a saúde do ano de 45 

2016. Análise do projeto básico de chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica para 46 

atendimento de consultas especializadas e internamentos de longa permanência.  Iniciou reunião às 47 

18h20 com a concordância dos membros presentes da comissão, foram indicados como Coordenador 48 

e Relatora Paulo Saincler Heusi e Ana Maria Bourguignon respectivamente. Após isso foi explanado a 49 

dinâmica da comissão, uma vez que há novos conselheiros. Os presentes concordaram em manter 50 

quinta-feira, 18 horas, para as reuniões desta Comissão, quando tiver pauta encaminhada. Foi 51 

realizada a leitura integral do projeto básico de chamamento público em pauta, com as sugestões já 52 

indicadas pela Comissão de Acompanhamento, Orçamento, Programas e Projetos. A técnica da 53 

Secretaria Municipal de Saúde Karin Agner prestou esclarecimentos aos presentes. A Comissão sugeriu 54 

alterações no texto: Fomos alertados pelos próprios gestores do Município presentes na reunião, que 55 

o item XIV do projeto original físico entregue ao Conselho no dia 03 de março de 2016 foi modificado 56 

pela Comissão de Orçamento, pois o Contrato de Chamamento Público não prevê prorrogação. A 57 

Comissão concluiu pela indicação de aprovação, desde que as sugestões realizadas ao texto do projeto 58 

sejam incorporadas. Encerra-se a reunião às 20h10min. 3. Informes Gerais. O presidente em exercício 59 

Leandro Soares Machado lê os ofícios recebidos. 4. Ordem do Dia: 4.1. Votação do RAG (Relatório 60 

Anual de Gestão). A Conselheira Cláudia Saveli faz o Pedido de Vistas referente ao Relatório Anual de 61 

Gestão, já que não estava esclarecido de alguns itens e não houve discussão nas Comissões. O 62 

presidente em exercício Leandro Soares Machado lembra que, ao fazer o Pedido de Vistas, o item é 63 

retirado, e o Conselheiro que o solicita deverá ser devidamente justificado e devolvido a Secretária 64 

Executiva até 3 (três) dias antes da próxima reunião, em conformidade com o regimento Interno do 65 

Conselho. art. 22 § 4º A matéria retirada da ordem do dia, em virtude do pedido de vistas, será 66 

devolvida a Secretária Executiva até 03 dias antes da reunião subsequente, acompanhada do parecer 67 

emitido pelo conselheiro requente; 4.2. Votação do Projeto Básico de Chamamento Público para 68 

credenciamento de pessoa jurídica para atendimento de consulta especializada e internamentos de 69 

longa permanência.  A conselheira Alexandra Luise Lopes faz a leitura dos itens que sofreram 70 

alterações no projeto. Item III “O estabelecimento deverá disponibilizar o total de 200 consultas 71 

médicas ambulatoriais mensais de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o 72 

regime de credenciamento, para dar atendimento à demanda reprimida de consultas eletivas 73 

especializadas na área de psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde.” VII.VIII Não poderá utilizar 74 

nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; ressalvadas às 75 

disposições da lei nº466/2012 (comitê ético de pesquisa), NEPE. Inclusão do Item VII.XXXV ‘’Garantir a 76 

fiscalização in loco, assim como prestar informações e documentos ao Conselho Municipal de Saúde”. 77 

Item VIII.II “Atender todas as normativas técnicas das legislações pertinentes, bem como possuir alvará 78 

sanitário atualizado.” Item X.I reformulado: “O Município fiscalizará de forma permanente o 79 

cumprimento pela contratada, das obrigações com relação à qualidade: dos atendimentos 80 

assistenciais, da estrutura física e dos recursos materiais utilizados. A fiscalização dos serviços será 81 

realizada por servidores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de 82 

Saúde.” XI I ‘’Os serviços objeto do presente serão remunerados de acordo com a Tabela SUS vigente, 83 

mediante quantitativo de serviço prestado (...) a) Consulta Médica em Atenção Especializada 84 



 
(psiquiatria): R$ 10,00 (dez reais) por consulta. Com o valor máximo mensal de R$ 2.000.00 (dois mil 85 

reais)’’ ‘’CND- Certidão Negativa de Débitos emitida pelo INSS (com vigência no ato do pagamento).’’ 86 

‘’O prazo de execução para prestação de serviço será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 87 

contrato, mediante nova abertura de chamamento.’’ O presidente em exercício coloca em votação, a 88 

concordância dos conselheiros referentes as alterações no projeto. Por unanimidade as alterações 89 

foram aprovadas. O presidente coloca em votação a aprovação ou reprovação do Projeto com as 90 

alterações. Aprovado o Projeto Básico de Chamamento Público com ressalvas. O presidente em 91 

exercício pede que, após as alterações feitas, a Secretaria Municipal de Saúde, reencaminhe ao 92 

Conselho o Documento com as alterações. 4.3. Votação do calendário de Reuniões Ordinárias do 93 

CMS. Em votação, a aprovação do Calendário das Reuniões Ordinárias do CMS, aprovado por 94 

unanimidade. Sem mais assuntos  a tratar, o presidente em exercício encerra a reunião as 19h: 20min.  95 


