
   
 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
001/2019 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no 

auditório do CONIMS, situado na Rua Afonso Pena nº. 1902, Bairro Anchieta, no município de 

Pato Branco/PR, reúnem-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os Prefeitos dos municípios 

consorciados a esta entidade, conforme relação ao final. A convocação foi através do Edital nº. 

001/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia 31 de janeiro de 2019, no caderno de 

Publicações Legais, Página B6, edição nº. 7316 e encaminhado a todos os Prefeitos através de 

correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A 

Assembleia, sob a presidência do Sr. Altair José Gasparetto, tem como pauta: 1) Abertura de 

Processo Seletivo Simplificado; Item 01: O Presidente do CONIMS Sr. Altair José Gasparetto deu 

início a primeira Assembleia de prefeitos de dois mil e dezenove agradecendo a presença de 

todos destacando a necessidade de realizar um processo seletivo simplificado para contratação 

temporária com o objetivo de contratar funcionários para ocupar as funções públicas de Auxiliar de 

Serviços Gerais, Médico Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional. A primeira função com atuação no 

Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS e as outras no CAPS AD III em Coronel Vivida. O 

Presidente falou da urgência na reposição de pessoal que se faz necessária para o emprego 

público de Auxiliar de Serviços Gerais pela saída por iniciativa própria dos empregados que 

ocupavam estas vagas, e considerando ainda a enorme estrutura que o CONIMS possui 

atualmente;  Em relação as funções que deverão ser ocupadas no CAPS AD III, foi realizado 

Processo Seletivo Simplificado em 2018 para as referidas funções temporárias, no entanto, não 

acudiu interessados ou estes não estavam com a documentação exigida pelo edital. O presidente 

complementou que foi realizado processo de licitação na modalidade pregão por duas vezes, para 

a contratação de médico psiquiatra, sendo que os processos restaram deserto e fracassado, 

respectivamente. O Presidente ressaltou que as funções são de extrema necessidade e 

complementares aos serviços prestados pelo Centro de Atenção Psicossocial AD III aos 

municípios que o utilizam para tratar dos seus pacientes. Foi aprovado pelos presentes sendo 

autorizado a abertura de Processo Seletivo Simplificado para as funções propostas. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Marcos Brandoli, foi lida, 

aprovada e será assinada por todos os participantes nesta reunião. 

 

Município    Participante                   Assinatura 

BOM SUCESSO DO SUL Nilson Antonio Feversani 
 
      ____________________________ 

 

CHOPINZINHO Álvaro Dênis Ceni Scolaro       ____________________________ 
 

CLEVELÂNDIA Ademir Jose Gheller       ____________________________ 
 

CORONEL DOMINGOS SOARES Maria Antonieta de Araújo Almeida       ____________________________ 
  



   
 

CORONEL MARTINS Ademir Madella       ____________________________ 
 

CORONEL VIVIDA Frank Ariel Schiavini       ____________________________ 
 

GALVÃO Admir Edi Dalla Cort       ____________________________ 
 

HONÓRIO SERPA Luciano Dias       ____________________________ 
 

ITAPEJARA DO OESTE Agilberto Lucindo Perin       ____________________________ 
 

JUPIÁ Augusto Cesar Nascimento Loureiro       ____________________________ 
 

MANGUEIRINHA Elidio Zimerman de Moraes       ____________________________ 
 

MARIÓPOLIS Neuri Roque Rossetti Gehlen       ____________________________ 
 

NOVO HORIZONTE Rogério Acácio Mascarello       ____________________________ 
 

SÃO BERNARDINO Adeli Jose Riffel       ____________________________ 
 

SÃO JOÃO  Altair José Gasparetto       ____________________________ 
 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Rafael Caleffi       ____________________________ 
 

SAUDADE DO IGUAÇU Mauro Cesar Cenci       ____________________________ 
 

SULINA Paulo Horn   ____________________________ 
____________________________ 

VITORINO Juarez Votri       ____________________________ 
 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi       ____________________________ 
 

CONIMS Marcos Brandoli       ____________________________ 
 

   
 

   
 

 

 

 

  

 

 
 

 

  
 

 

 


