
   

 
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

005/2019 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no 

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

Branco/PR, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos dos municípios consorciados, 

conforme relação ao final, sendo que os que se fazem representar encaminham procuração para 

tanto. A convocação foi através do Edital nº 005/2019, publicado no site do CONIMS e Jornal Diário 

do Sudoeste dos dias 12 e 13 de outubro de 2019, no caderno de Publicações Legais, Página B6, 

edição nº 7493 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 a seguinte pauta: 1) Homologação da Reunião de Conselhos de Secretários; 2) 

Deliberação OF. 094/2019 referente CRE Chopinzinho; 3) Assuntos Gerais: 3.1) Bens do Consórcio 

localizados no Hemonúcleo; 3.2) Relatório Hemonúcleo; 3.3) Apresentação do estudo de viabilidade e 

projeto – Energia Fotovoltaica; 3.4) Processo Gilberto Luiz Martins Lemos; 3.5) Modelo para 

solicitação de Emenda Parlamentar; 3.6) Realização da última reunião do exercício. O Presidente 

Altair abre a reunião dando boas-vindas a todos e apresenta os engenheiros elétricos André Pallaoro 

e Wilson Camícia Balbinotti, que realizaram estudo de viabilidade para implantação de sistema de 

energia fotovoltaica, para que estes apresentem os resultados obtidos pelo estudo. Wilson explica 

que o investimento seria de aproximadamente R$ 250.000,00, com uma capacidade de geração de 

60KWP, com retorno do investimento em aproximadamente 86 meses, sem considerar os gastos com 

limpeza e manutenção das placas. Explica também que, mesmo com a geração da energia 

fotovoltaica, o Consórcio precisa manter contratada uma quantidade mínima de KW com a COPEL, o 

que ainda iria gerar uma fatura mensal com valor significativo a ser pago. A Secretária Executiva 

Ivete relata que o estudo levantou pontos na atual fatura que podem ser causa de gastos excessivos 

no consumo de energia e que as medidas de correção para estes excessos já foram levadas aos 

coordenadores de cada setor para que sejam executadas. Diante de tais constatações, os prefeitos 

decidem que não se instale o sistema de energia fotovoltaica no momento, e que se arquive o projeto 

para uma possível reanalise, futuramente. O presidente agradece a apresentação dos engenheiros, 

dispensando-os, e dá sequência à reunião submetendo a ata 004/2019 à análise e aprovação. 

Aprovada por unanimidade. Passa então a palavra à Secretária Ivete, para que apresente os 

assuntos da pauta. 1) Homologação da Reunião do Conselho de Secretários: a) Ivete passa a falar 

da Programação Final de Ano – os pedidos de compras para os meses de novembro e dezembro de 

2019 serão realizados até dia 05 de novembro, sendo a fatura parcelada para cobrança em dezembro 

e janeiro, retornando os serviços ao normal dia 10 de janeiro de 2020. Explica que no período de 16 

de dezembro a 06 de janeiro os setores de contabilidade, licitação e compras estarão em férias 

coletivas já que estariam impossibilitados de trabalhar devido a ajustes no sistema Betha, que serão 

realizados visando aumentar a eficiência e agilidade. Posteriormente a empresa responsável pelas 

mudanças no sistema realizará capacitação dos empregados do Consórcio e dos municípios. Quanto 

ao transporte de passageiros, a última viagem será dia 12 de dezembro e retorno dia 12 de janeiro, 

sendo que nesse período os Secretários de Saúde decidiram que o transporte será realizado pelos 

municípios. Ivete apresenta planilha comparativa de gastos com o transporte realizado pelas 

prefeituras e com transporte contratado, constatando a economicidade do transporte pelo município, 

rateando os valores da viagem com os municípios que enviarem pacientes. Alerta sobre a 



   

 
necessidade do veículo que for realizar o transporte estar com o seguro em dia. Aprovado. Prefeitos 

questionam a possibilidade de programação para transporte diário de pacientes para Cascavel e Ivete 

explica da inviabilidade pelo fato de que as consultas para especialidades em Cascavel são 

agendadas cada uma em um dia específico, ficando poucos pacientes para cada data. Sobre os 

processos de óculos, último dia para enviá-los será dia 08/11/2019 e retorno em 13/01/2020. 

Aprovado. b) Seguindo, fala da solicitação de alguns municípios para credenciamento de clínicas 

particulares para próteses odontológicas nos municípios, sem descontinuar os serviços existentes no 

Consórcio. Ivete explica os custos com material e mão de obra odontológica, levantados com base no 

serviço executado no Consórcio, que não visa lucro, e que ficam em torno de R$ 136,00, além do 

valor pago à clínica credenciada atualmente, que é de R$ 377,68, ficando um total de R$ 513,68 - 

valor que seria custeado pelo município, que em contrapartida não gastaria com o transporte do 

paciente até o Consórcio. Ressalta que o serviço de moldagem não pode ser executado nas 

dependências da Secretaria de Saúde. O credenciamento fica aberto aos municípios que 

manifestarem interesse e os serviços no Consórcio continuam sendo prestados. Aprovado. c) Pedido 

de reajuste do ISSAL para espaçador de tendão, de R$ 751,99 para R$ 1.500,00, sendo que no 

Banco de Preços foi encontrado valor de R$ 1.096,25. Ivete salienta que sempre é observado se a 

quantidade de procedimento autorizada pelos municípios, baseada no pedido médico inicial, confere 

com a quantidade de procedimentos solicitada pelo médico que realiza o procedimento, e quando 

estas não conferem são tomadas as medidas necessárias junto à Sétima Regional ou outros órgãos 

competentes para avaliar a real necessidade da solicitação. Confirmada a necessidade o município é 

comunicado antes de se efetuar o pagamento. Aprovado o reajuste para o valor de R$ 1.096,25. d) 

Seguindo, apresenta pedido de reajuste para Radiografia Panorâmica pela Clínica C. A. Brunetto de 

R$ 40,30 para R$ 46,09, sendo o último reajuste foi a dois anos. Aprovado. e) Solicitação dos 

Secretários de Saúde para credenciamento, como projeto complementar ao COMSUS, das 

especialidades de Urologia, Nefrologia e Reumatologia com valor das consultas a R$ 80,00, projeto 

criado com intenção de utilizar recurso da Deputada Leandre, mas que ainda não tem data prevista 

para ser liberado.  Relatou que os Secretários decidiram pelo encerramento de contrato com o 

urologista Dr. Leandro, por queixas de maus tratos a pacientes e falta de resolutividade de casos. Dr. 

Fábio Franzoni continuará na rotina do Consórcio no credenciamento de R$ 40,00 a consulta e 

atenderá vinte pacientes aos sábados, pelo valor de R$ 80,00 por consulta, vinculando estes 

atendimentos ao aumento do número de cirurgias eletivas, com possibilidade de virem a ser 

realizadas em Chopinzinho - com exceção das cirurgias de próstata que necessitam de maior 

acompanhamento - por falta de vagas no Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco. A 

contratação do nefrologista se justifica pelo grande número de pacientes nos municípios atendidos 

tardiamente por falta de profissional, quando o problema já se tornou irreversível. No caso de 

reumatologista, a contratação se justifica porque, além de haver demanda, o Estado exige laudo de 

médico reumatologista para fornecer medicação, que é de alto custo, e o município acaba pagando a 

consulta particular para obter este laudo. Aprovado. 2) Passando ao segundo item da pauta, o 

Presidente passa a palavra ao Prefeito de Chopinzinho, Álvaro, que passa a expor as verbas e os 

custos com a construção da nova sede do CRE Chopim, inclusive a contrapartida do município de 

Chopinzinho. Fala dos valores gastos com a locação da atual sede e solicita que o valor do aluguel 

nos próximos meses, até que a construção da nova sede esteja concluída, seja rateado entre os 

municípios de Chopinzinho, Sulina, Saudade do Iguaçu e São João, que utilizam os serviços no local, 



   

 
conforme ofício n° 094/2019, de 26 de setembro de 2019, enviado ao CONIMS. Prefeitos sugerem 

que o rateio seja feito de acordo com a média de utilização de cada município do último exercício, 

incluindo o valor nas faturas por meio do encontro de contas entre os municípios envolvidos. 

Aprovado. 3) Assuntos Gerais: 3.1) Retomando a palavra, a Secretária Executiva do CONIMS 

apresenta relatório de patrimônio elaborado pelo Consórcio, em relação aos móveis que estão no 

Hemonúcleo. Explica que são móveis e objetos em uso há tempo, adquiridos no ano de 2009 e que 

são inservíveis ao Consórcio, enquanto são úteis ao Hemonúcleo. O Presidente sugere a doação 

desses bens para o Hemonúcleo. Aprovado. 3.2) Ivete apresenta relatório de receitas e despesas da 

parceria com o Hemonúcleo, com um saldo positivo de R$ 206.159,66. Informa aos Prefeitos que o 

Consórcio vinha recebendo o valor relativo aos custos com fornecimento de sangue aos hospitais, 

mas tendo sido comunicada pelo Hemonúcleo para cessar a cobrança, comunicou ao chefe da 7ª 

Regional, Anderson Nesello, e enviou um Termo de Encerramento de Contrato aos Hospitais. Como 

o item 3.3 foi antecipado para o início da reunião, passou-se ao próximo item. 3.4) Ivete informa que o 

Setor Jurídico recebeu proposta de acordo para o processo de dívida de Gilberto Martins Lemos com 

o CONIMS, do ano de 2002, referente a cheques devidos ao Consórcio. Atualmente a dívida está em 

aproximadamente R$ 10.000,00, o devedor alega não ter condições de pagar e propõe pagar R$ 

4.000,00 mais as custas processuais. Aprovado. 3.5) O Presidente fala da participação em reunião da 

ACISPAR em Curitiba, com a presença do Secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, e alguns 

deputados federais, onde se discutiu o funcionamento e importância dos Consórcios Intermunicipais 

de Saúde, buscando recursos na forma de Emendas Impositivas junto aos deputados. Ivete diz que o 

Estado se comprometeu a repassar valor proporcional ao liberado aos Consórcios pelos deputados, 

explicando que os recursos liberados pelos deputados federais não vêm diretamente para o 

Consórcio, mas são repassados ao Estado e deste aos municípios, ficando muitas vezes 

engessados, dificultando o uso em saúde. Apresenta modelo de ofício para, conforme definido na 

reunião, cada município enviar ao seu deputado solicitando Emenda Parlamentar de R$ 500.000,00 

para os Consórcios, recurso que será rateado entre todos os Consórcios do estado. Os Prefeitos 

sugerem enviar um único ofício, assinado por todos os prefeitos, para os deputados. Aprovado. 3.6) 

Ivete dá sequência à pauta sugerindo que a última reunião do ano dos Secretários e dos Prefeitos 

seja realizada na mesma data da confraternização que está sendo organizada para os colaboradores 

do Consórcio, com recursos advindos de doações, e os prefeitos aprovam e fica definida a data de 12 

de dezembro. O Presidente Altair solicita aos Prefeitos que observem para que os débitos com o 

Consórcio se mantenham em dia para que o bom funcionamento não seja prejudicado, fala do 

orçamento para 2020 com valor previsto de R$ 42.000.000,00, ressaltando o aumento da quantidade 

e qualidade dos serviços prestados, beneficiando a área da saúde de cada município consorciado. 

Nada mais havendo a tratar, agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião e eu, 

Andrea Gessi Nunes, lavro a presente ata que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes, 

conforme relação ao final. 

 
       Município    Participante                   Assinatura 

BOM SUCESSO DO SUL Nilson Antonio Feversani ____________________________ 

CHOPINZINHO Álvaro Dênis Ceni Scolaro ____________________________ 

   



   

 

   

CORONEL VIVIDA Simone Fernandes ____________________________ 

HONÓRIO SERPA Luciano Dias ____________________________ 

ITAPEJARA D’ OESTE Agilberto Lucindo Perin ____________________________ 

MARIÓPOLIS Neuri Roque Rossetti Gehlen ____________________________ 

NOVO HORIZONTE Vanderlei Sanagiotto ____________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Adriane Gorete de Jesus   ____________________________ 

SÃO JOÃO Altair José Gasparetto ____________________________ 

SAUDADE DO IGUAÇU Franceli de F. Davi ____________________________ 

SULINA Paulo Horn ____________________________ 

VITORINO Juarez Votri                                            ____________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi ____________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli ____________________________ 

CONIMS Andréa Gessi Nunes ____________________________ 

 


