
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 004/2019 

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

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

se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS. A convocação foi realizada através 

do Edital Nº. 004/2019, publicado no site do CONIMS e no Diário do Sudoeste, Edição n° 7439, pag. 

B3, de trinta de julho de dois mil e dezenove. Publicadas retificações para alteração de hora na Edição 

n° 7440, pag. B3 de trinta e um de julho de dois mil e dezenove e alteração de data e hora na Edição 

n° 7443, pag. B7 de 3 e 4 de agosto de dois mil e dezenove, no Diário do Sudoeste e site do CONIMS. 

Tal retificação se fez necessária pois, devido a visita do Governador do Estado, Sr. Carlos Massa Junior 

à região, não haveria quórum de Secretários. Além disso, a data foi antecipada em virtude da reunião 

da Comissão Intergestores Bipartite - CIB prevista para a semana seguinte, e no dia 22/08 a Assembleia 

Geral Ordinária, onde se discutirá a proposta orçamentária para 2020, devendo esta ser elaborada até 

aquela data. O Edital e as Retificações foram encaminhados também 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, Sra. Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião agradecendo a presença de 

todos e explicando a ausência dos Secretários dos municípios de Santa Catarina, que se encontram 

em treinamento em outro local, e em seguida coloca em apreciação e aprovação a Ata n° 003/2019, 

que é aprovada por todos, passando então à Pauta do dia, que é aprovada por todos, sendo a seguinte: 

1) Plano de trabalho referente à Emenda Parlamentar de R$ 1.500.000,00; 2) Apresentação da 

Relação/CONIMS de medicamentos; 3) Recurso Oftalmo Deliberação SESA n° 11 de 22 de julho de 

2019; 4) Inclusão de OPM no procedimento de ortopedia; 5) Portaria n° 1.996 de 26 de julho de 2019; 

6) Concurso 2020; 7) Assuntos Gerais: 7.1) Reclamação – Município de Sulina; 7.2) Inclusão de 

procedimento à Tabela do Edital de Credenciamento n° 003/2017; 7.3) Demonstrativo de exames de 

ressonância – Prestadores: Santa Ana e CDIP; 7.4) Cotação para manutenção de Câmara de 

Conservação de Vacinas; 7.5) Cirurgias Eletivas – Planilha de agendamento médico; 7.6) Informação 

de Absenteísmo – Ofício n° 04/2019 – Prestador CDIP SUL; 7.7) Pesquisa custo cargo Clínico Geral; 

7.8) Resposta à notificação da empresa GV Alimentos (Cravo e Canela); 7.9) Solicitação de liberação 

dos Repasses Recursos CAPS AD III; 7.10) Disponibilidade do acesso aos prontuários. 1) Iniciando os 

trabalhos, a Sra. Ivete apresenta a planilha contendo o Plano de Trabalho referente à Emenda 

parlamentar de autoria da Deputada Leandre, no valor de R$ 1.500.000,00, que contém projeto de 

expansão do acesso de consultas e procedimentos ambulatoriais nas áreas de nefrologia, urologia, 

reumatologia e demais especialidades de acordo com a demanda dos municípios consorciados, com o 

valor previsto de R$ 80,00 por consulta, o qual se justifica pela carência de profissionais médicos nestas 

áreas em relação a amplitude da demanda. Os atendimentos serão prestados durante a semana no 

horário das 16h00min até às 20h00min e/ou nos sábados conforme agendamento do CONIMS. 

Informou que este novo credenciamento terá vinculação direta com esta Emenda Parlamentar e tempo 

limitado até a utilização total do recurso, e que será complementar ao credenciamento conforme análise 

das demandas existentes. Apresentou a planilha com o rateio do valor entre os municípios e falou da 

especificidade com que o recurso deve ser aplicado, não podendo ser usado em cirurgias ou aparelhos 



 

 

auditivos. O valor será utilizado em cinco parcelas de R$ 300.000,00. O Secretário Ivoliciano manifestou 

preocupação em se oferecer serviços que após o fim deste projeto não serão mais ofertados, como por 

exemplo reumatologia, e a Sra. Ivete sugeriu que mais tarde se pense numa forma de dar continuidade, 

já que os municípios acabam arcando com os custos de tais tratamentos de qualquer maneira.  Explicou 

que não pode usar o recurso com aparelho auditivo porque o valor tem que ser faturado para Pato 

Branco e este não tem prestador para esse serviço. O Plano é aprovado por todos, com o pedido do 

secretário Ivoliciano para que se proponha ao urologista que inclua cirurgia.  A Secretária apresenta e 

explica a forma de preenchimento da planilha de demandas, que cada município deve enviar ao 

Consórcio evidenciando as maiores demandas/vazios assistenciais para posterior inclusão ou exclusão 

de itens. 2) Na sequência, a Sra. Ivete apresentou a relação de medicamentos que constam hoje no 

Consórcio. A mesma será enviada aos municípios para análise para elaborar a próxima licitação. 

Apresenta também gráfico com levantamento dos vinte medicamentos mais fornecidos pelo Consórcio. 

Todos aprovam a lista e a Sra. Ivete passa ao próximo assunto. 3) Apresentação da planilha de 

procedimentos oftálmicos a serem custeados com repasse de recursos do município de Pato Branco, 

segundo a Deliberação SESA n° 11 de 22 de julho de 2019, com parcela mensal de R$ 22.362,49. A 

Secretária explicou que os procedimentos devem ser agendados com o prestador Edson Granzotto. 4) 

A Sra. Ivete apresenta planilha com procedimento de ortopedia incluindo orçamento de cânula para 

artroscopia para inclusão nas OPM do credenciamento das cirurgias eletivas n° 001/2018. Todos 

aprovam. 5) Dando sequência, apresenta relação de procedimentos que constam na Portaria 1.996 de 

26 de julho de 2019, mas não estão inclusos entre os procedimentos realizáveis na Deliberação do 

Estado do Paraná, e pede aos secretários que o documento com a relação seja levado para reunião 

em Curitiba para ser aprovada na CIB. Apresentou relatório dos procedimentos (cirurgias) já realizados, 

especificamente os de facoemulsificação, e explicou que em breve estará pronto o relatório de outros 

procedimentos, como por exemplo ginecológicos, cirurgia geral, ortopedia e otorrino, que ainda estão 

em andamento. Todos concordam. 6) Na sequência, a Sra. Ivete fala sobre necessidade de realizar 

concurso para o próximo ano (2020), para preencher cadastro de reserva (CR) e vagas existentes na 

Unidade de Pato Branco, CR na Unidade de Chopinzinho e substituição dos profissionais do Processo 

Seletivo Simplificado (PSS) de 2018 que atuam no CAPS AD III, o qual têm prazo de validade definido 

até 31 de maio de 2020. Aprovado por todos. 7) Seguindo a pauta, a Sra. Ivete comenta reclamação 

do município de Sulina sobre prestadores e pede a todos que as reclamações, quando existirem, sejam 

enviadas por escrito. Seguindo, fala sobre a necessidade de inclusão do procedimento de “Anestesia 

Regional”, que tem um custo de R$ 183,31, pois exames ou procedimentos que necessitavam de 

anestesia ou sedação estavam sendo feito sem, e este novo procedimento pode ser usado para cirurgia 

de cataratas, biópsias, e vários outros não contemplados no credenciamento n° 003/2017. Aprovado 

por todos. A Sra. Ivete comunica recebimento de verba viabilizada pela Deputada Leandre e Senador 

Álvaro Dias, os quais somam o montante de R$ 530.000,00, já empenhados, e contrapartida do 

CONIMS de R$ 74.269,00, totalizando R$ 604.269,00 para aquisição de Equipamentos de 

Facoemulsificação (Cirurgias de Cataratas) a serem instalados no CONIMS. Em seguida é apresentada 

planilha com demonstrativo dos exames de ressonância realizados pelas clínicas CDIP e Santa Ana, 

onde se constata que vários municípios estão mandando a grande maioria para a CDIP. A Sra. Ivete 

fala sobre a Lei estadual de Licitações n° 15.608/2007, que estabelece que deve haver rotatividade 

entre todos os credenciados, pedindo atenção dos secretários a este fato. O secretário Ivoliciano diz 



 

 

que há direcionamento por parte dos médicos e os demais secretários relatam reclamações de 

resultados por parte dos médicos. Fica decidido que as reclamações serão enviadas à Sra. Ivete em 

ofício para que esta tenha respaldo para tomar providências. Dando sequência aos assuntos, a Sra. 

Ivete apresenta proposta de empresa para manutenção de Câmara de conservação de vacinas e todos 

pedem que o contrato seja realizado através do Consórcio. Em seguida, a Secretária informa que há 

reclamações de vários prestadores sobre usuários faltantes e pede aos municípios que tomem 

providências, pois os prestadores não faturam o exame dos faltantes. O Secretário Rafael sugere que 

se peça aos prestadores relatório dos faltantes para facilitar o controle e para que se possa tomar 

medidas corretivas. A seguir a Sra. Ivete mostrou o levantamento de custo para contratação de clínico 

geral, tendo sido feita pesquisa em diversos municípios para se chegar a uma média, sendo o valor de 

R$ 20,00 por atendimento dos serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e psicologia, e de 

R$ 40,00 para consulta médica. Explica que este levantamento serve de base para o CONIMS elaborar 

o credenciamento de profissionais para a APS (Atenção Primária em Saúde), sendo aberto a todos os 

municípios que tiverem interesse e para demonstrar as ações desertas da contratação pelo município. 

Após, a Sra. Ivete pede ao Secretário Rafael que faça a leitura de trecho do ofício recebido da empresa 

GV Alimentos que justifica a retirada de alimentos não autorizados pelos funcionários dos municípios. 

Fica estabelecido que estes funcionários serão informados que somente poderão retirar os alimentos 

indicados no vale. Seguindo a pauta, Ivete explica problemas com repasse de recursos do CAPS AD 

III, dizendo que a documentação e procedimentos estão todos corretos, sendo que o problema seria 

somente por parte do Ministério da Saúde. Tendo sido repassados parcelas que compete ao Estado, o 

que possibilita manter as atividades do CAPS AD III por alguns meses, sem o investimento do recurso 

dos municípios. A seguir a Secretária cobra dos municípios indicação de um usuário para acesso aos 

prontuários, destacando a importância deste funcionário ser de muita responsabilidade, já que o acesso 

é de extrema privacidade e a responsabilidade é toda do município. Nada mais havendo a tratar foi 

lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Andrea Gessi Nunes, foi lida, aprovada e será 

assinada por todos os presentes nesta reunião. 

 
 

Município Participantes Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro _______________________ 

Chopinzinho Vilmarize Buffon  _______________________ 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santo _______________________ 

Coronel Domingos Soares Edson Luiz Fávero _______________________ 

Coronel Vivida Simone Fernandes _______________________ 

Honório Serpa                                  José Peron _______________________ 



 

 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik _______________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 

São João Deise M. Rossi Gasparetto _______________________ 

Sulina Márcia Frizon da Rosa _______________________ 

Sulina Ronan Ernzen _______________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini _______________________ 

Campo Erê Elizandra da Silva   _______________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi _______________________ 

CONIMS Andréa Gessi nunes _______________________ 

CONIMS Marcos Brandoli _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


