
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 003/2019 

 
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, nas 

dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, 

reuniu-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A 

convocação foi realizada através do Edital Nº. 003/2019, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno 

Integrante da Edição n°7399 Pag. B4, de primeiro de junho de dois mil e dezenove, e no Site do 

CONIMS, e encaminhada através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior 

confirmação de recebimento via contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme 

relação ao final assinam o livro de presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se 

fazem representar estão amparados por procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete 

Maria Lorenzi, abre a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando os novos Secretários. 

A seguir coloca em apreciação e aprovação a Ata n°002/2019, que é aprovada por todos e passa a 

Pauta do dia, que é aprovada por todos e tendo um assunto incluído a pedido do Secretário Ivoliciano, 

passando a ser a seguinte: 1)Plano de Empregos; 2)Novos Credenciamentos; 3)Ambulatório São 

Lourenço;4)Plano de Trabalho – COMSUS; 5)Capacitação com Equipe de Enfermagem dos 

Municípios; 6)Assuntos Gerais. 1)Plano de Empregos, a Secretária Executiva Ivete expôs aos 

secretários que no dia 10/05/2019, na sala da Regional de Saúde, reuniram-se para analisar as 

alterações efetuadas no Plano de Empregos os Secretários de Saúde dos municípios consorciados:  

Rogério Acácio Mascarello-Novo Horizonte, Simone Fernandes-Coronel Vivida, Rafael Barboza dos 

Santos-Clevelândia, Ivoliciano Leonarchik-Mangueirinha, Márcia Luiza Cavasan Borges-Mariópolis, 

José Peron-Honório Serpa, Vilson Forgiarini-Vitorino, Saliane Pegoraro-Bom Sucesso do Sul, Adelaide 

Pereira Costa-Sulina, Jussara Guenther-Itapejara D’Oeste, e representando o CONIMS, Drª Maria 

Cecília-Jurídico, Geneci Chaves Rodrigues-Recursos Humanos, Marcos Brandoli-Controle Interno, 

Mariana Grahl-Contabilidade, Ivete Maria Lorenzi-Secretária Executiva, onde foi feita a análise e 

apontamentos para adequação de questões pontuais. Os Secretários Rafael, Ivoliciano e Acácio 

fizeram comentários sobre o Plano de Empregos concordando que ele é benéfico e será uma forma de 

incentivo e estímulo na produtividade dos empregados, e que poderá inclusive ser usado futuramente 

como modelo para os municípios. O material referente ao novo plano será enviado por e-mail 

juntamente com o plano antigo para análise e aprovação, e depois encaminhado para Assembleia. 

2)Credenciamento de novos serviços, Médico Gastropediatra, 8(oito) horas por mês, através do 

Credenciamento nº 003/2017, aprovado. Solicitação feita pela médica Oftalmologista Dra. Fernanda 

Colferai, para reajuste de valores do exame de Topografia, cujo atual valor para um olho é de R$ 

86,54(oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo aprovado o reajuste para R$ 

150,00(cento e cinquenta reais) para os dois olhos. Solicitação feita pela profissional Karine Begnini, 

para inserção de DIU (Dispositivo Intra Uterino),  procedimento de atendimento clínico para indicação, 

fornecimento e inserção do DIU, valor sugerido para inserção R$300,00(trezentos reais) e para retirada 

R$250,00(duzentos e cinquenta reais), feita contra proposta pelos secretários no valor para inserção 

de R$200,00(duzentos reais) e retirada R$150,00(cento e cinquenta reais), sem o fornecimento do 

dispositivo Intrauterino, a Secretária Ivete, encaminhará a proposta a Profissional para aprovação. 

Proposta da Policlínica para fazer o credenciamento do profissional em Ortopedia, Dr. Ronan Bertinatto, 

para prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais eletivos, procedimentos  e valores SUS bem 



 

 

como tabela de valores do credenciamento nº 001/2018, aprovado.3)Ambulatório São Lourenço do 

Oeste/SC será implantado a pedido do Prefeito Rafael Caleffi, e com o aceite dos demais municípios 

da região de SC, conforme registrado na reunião 01/2019 do Conselho Deliberativo, realizada em 

28/05/2019,  esclarecido que não irá onerar os demais municípios do Consórcio, já que São Lourenço 

do Oeste viabilizará espaço físico, mobiliário e recursos humanos para funcionamento do ambulatório, 

iniciando com atendimento de Otorrinolaringologista, Pediatria, Ginecologista-Obstetra, Vascular, 

Cardiologista e Ortopedista Adulto/Pediatria, sendo que a agenda dos profissionais continua a mesma 

dentro do Consórcio.4)Plano de Trabalho COMSUS – Considerando aditivo de prazo e valor do 

Convênio COMSUS-SESA/PR o qual busca manter e ampliar os serviços de atendimento na Rede de 

Atenção à Saúde, incluindo atendimentos a crianças de até 2(dois) anos de idade com ênfase no 

controle e cura da sífilis congênita, intensificando e mantendo o acompanhamento de gestantes intuindo 

diminuir os casos da doença, conforme protocolo, plano de cuidados clínicos e serviço de apoio à 

Diagnose e Terapia; considerando o aumento da demanda originada dos municípios consorciados; 

considerando ainda que o volume de consultas/atendimentos sofre uma variável, pois depende do 

número de gestantes e de nascidos vivos, bem como a morbidade da população nas linhas de atenção 

e da necessidade de atendimento em Redes de Atenção, faz-se necessário a abertura de 

credenciamento para prestação de serviços médicos em consultas especializadas em caráter 

complementar à estrutura permanente do CONIMS. Também neste contexto será feita a contratação 

da profissional Erciliana Sofia Aita, Bacharel em Serviços Sociais, como Encarregada de Redes e 

Programas para dar suporte clinico aos pacientes, pelo valor fixo de R$3.500,00(três mil e quinhentos 

reais), através do recurso COMSUS, aprovado. 5) Capacitação com equipe de enfermagem dos 

municípios, Capacitação MB, TB, Sífilis Congênita e Bolsas de Colostomia, ficando agendado para final 

do mês de julho, aprovado. 6)Assuntos Gerais. 6.1) Ofício n° 059/2019, referente a inserção  do 

Município de Irati como consorciado do CONIMS, com população de 1.984(mil, novecentos e oitenta e 

quatro habitantes), aprovado; 6.2)Congresso em Brasília, foi apresentado a relação dos participantes 

e a organização da viagem; 6.3)Pedido do município de Coronel Domingos Soares para 

Credenciamento - APS - Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de 

serviços médicos ambulatoriais na rede Básica Municipal de Saúde -  para profissionais na área 

Farmacêutica e Fisioterapia; será necessário a solicitação dos demais municípios que compõem a 

região para levantamento da demanda existente e de valores executados, em analise;  6.4)Pedido de 

Itapejara do Oeste  de serviços de Prótese odontológica através do CONIMS, com custos ao município, 

aprovado;  6.5)Cirurgias Eletivas, apresentado o Agendamento médico e os valores das cirurgias que 

serão realizadas através do recurso federal, conforme Portaria nº 2.895 de 12 de Setembro de 2018 

para cirurgias eletivas, nos hospitais de Chopinzinho e Coronel Vivida; 6.6)Apresentado aos Secretários 

a relação dos paciente em Hemodiálise do mês 03, 04, 05, e 06/2019, e os insumos ambulatoriais 

enviados ao serviço de Hemodiálise com custo aos municípios; 6.7)Relatório 

Procedimento/Prestadores de Serviços para acompanhamento dos municípios, referente as cotas de 

agendamentos em cada prestador em seu território; 6.8)Apresentado o comparativo de preços de 

medicamentos do Paraná Saúde x CONIMS, como informe;6.9)Curso de aperfeiçoamento e 

atualização aos profissionais do transporte público coletivo e de emergência, solicitado aos secretários 

encaminhar sugestões e demandas de quais cursos desejam que sejam efetuados e a quantidade de 

pessoas que a participar; 6.10)O processo de contratação da Licitação Compartilhada dos 



 

 

equipamentos de fisioterapia está disponível na íntegra para download em www.conims.com.br, na aba 

licitações, pregão eletrônico nº 016/2019, municípios participantes foram Coronel Domingos Soares, 

Chopinzinho e Honório Serpa; 6.11)Reunião Comissão de Saúde da Associação Municipal de Prefeitos 

região Sudoeste-AMSOP, aconteceu no dia 12 de abril de 2019 na sede da Associação em Francisco 

Beltrão, participaram da reunião representantes da Comissão de Saúde das Regiões de Pato Branco 

e Francisco Beltrão, composta pelos Prefeitos, Secretários Municipais e Técnicos de saúde dos 

municípios sede e demais gestores de saúde de municípios indicados, Diretores e Técnicos das 

regionais de saúde, Secretárias dos Consórcios Municipais de Saúde (ARSS e CONIMS), Diretora e 

Técnico do Hospital Regional do Sudoeste, apoiadora do COSEMS e os convidados, Prefeito de 

Saudade do Iguaçu e Presidente da AMSOP Mauro Cesar Cenci e a deputada Federal Leandre 

Dalponte, com o objetivo de discutir Emendas Parlamentares para custeio MAC com repasse financeiro 

aos consórcios. 6.12) Os Secretários relataram que o Dr. Paulo Souza está pedindo muitas 

ressonâncias para pacientes que já têm diagnóstico, o que está gerando uma despesa alta e não 

necessária aos municípios, ficou decidido que a Secretária Ivete conversará com o profissional para 

solucionar a situação. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por 

mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada e será assinada por todos os presentes desta reunião. 

 
 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliene Pegoraro __________________________ 

Chopinzinho Vilmarize Buffon  __________________________ 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santos __________________________ 

Coronel Domingos Soares Oilson R. F. Pires __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik __________________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges __________________________ 

Saudade do Iguaçu                                                Franceli de F. Davi __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa __________________________ 

Campo Erê Elizandra da Silva     __________________________ 
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Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera     __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’Oeste Adriane Gorete de Jesus __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

 


