
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 005/2019 

 

Aos dez dias do mês de outubro 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 005/2019, publicado no site do CONIMS e no 

Diário do Sudoeste, Edição n° 7484, pág. B5, de primeiro de outubro de dois mil e dezenove. 

O Edital foi encaminhado também através de correio eletrônico a todos os Secretários, além 

de posterior confirmação de recebimento por contato telefônico. Os membros presentes deste 

Conselho conforme relação ao final assinam o livro de presença e a esta ata após sua 

aprovação. A reunião tem a seguinte pauta: 1) Programação final de ano; 2) CAPS AD III – 

Adesão municípios de Santa Catarina – Revisão dos processos de internação; 3) 

Descentralização do atendimento CEO; 4) Levantamento do valor Transporte Sanitário; 5) 

Assuntos Gerais; 5.1) Distribuição de medicação HIV, Memo circular nº 396-SESA; 5.2) 

Relatório do Hemonúcleo; 5.3) Proposta ISSAL; 5.4) Reajuste C.A. Brunetto; 5.5) Modelos – 

Pesquisa de satisfação Usuários; 5.6) Capacitação em bolsa de ostomia. A Secretária Ivete 

dá início à reunião dando as boas-vindas ao novo Secretário de Itapejara D’Oeste, Odair 

Chuta, em seguida apresentada a ata nº 004/2019, a qual foi aprovada por todos. 1) Ivete 

informa que para final de ano, os pedidos de compras devem ser feitos até dia 05 de novembro 

para dar tempo de todos os trâmites contábeis, dividindo o valor das compras na fatura dos 

municípios nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Em relação aos transportes, a última 

viagem será no dia 12 de dezembro, voltando ao normal dia 12 de janeiro de 2020, e coloca 

em votação a escala de veículos entre os municípios, salientando que o município que não 

puder disponibilizar transporte no seu dia de viajar será responsável pela substituição. Na 

sequência, apresenta um comparativo dos gastos com transporte contratado para o período 

em questão, em relação ao transporte feito pelas próprias prefeituras, constatando-se que o 

segundo é mais vantajoso. Atenta para a importância do seguro dos veículos que farão o 

transporte de pacientes estar em dia e pede para que os municípios informem a agenda de 

passageiros com antecedência. Em relação aos óculos, o último dia para encaminhar 

processo é 08 de novembro, com retorno às atividades normais na data de 13 de janeiro de 

2020. Todos aprovados. 2) Ivete relata que o valor referente a fatura do CAPS reduziu com a 

entrada do município de Pato Branco, contudo este não repassa o respectivo recurso há dois 

meses. É decidido por unanimidade que o município seja notificado. Em relação à entrada 

dos municípios consorciados de Santa Catarina, ficou definido que o valor ficará dentro do 

rateio per capita. 3) CEO – Ivete fala da possibilidade de descentralização para prótese 

odontológica terceirizando serviços para clínicas particulares credenciadas no município, não 

podendo o serviço ser realizado nas dependências das Unidades de Saúde Municipal, devido 

a indisponibilidade de profissionais pelo concurso e até mesmo pela contratação para a 



 

 

prestação do serviço no CONIMS. O valor aproximado a ser remunerado para a prestação do 

referido serviço é de R$ 136,00 a mais que o atual, valor este referente a moldagem, material 

e serviços profissionais. Para endodontia a média é de R$ 410,00. A base de cálculo utilizada 

foram os valores praticados no Consórcio. O atendimento para este serviço no Consórcio será 

mantido. Aprovado. Ivoliciano sugere que o serviço prestado dentro do CONIMS deveria ser 

extinto, pois é mais viável realizar no município por conta do transporte dos pacientes. Ivete 

comenta sobre portaria que libera recurso para município que tem demanda de vinte a 

cinquenta próteses, podendo ser laboratório particular credenciado, no valor de R$ 7.500,00 

e o secretário Ivoliciano comenta que está tendo dificuldade para receber este recurso. 4) A 

Secretária apresenta planilha com os gastos dos municípios com transporte da van, 

constatando que a empresa Maniatur está com custo muito alto para um número baixo de 

pacientes. Foi sugerido diminuir o número de passagens para baixar o custo, e o Secretário 

de Clevelândia, Rafael, define a quantidade de oito passagens para seu município.5) 

Assuntos Gerais: 5.1) Memo circular 396/SESA, o qual diz que a dispensação de 

medicamentos antiretrovirais deve ser realizada por farmacêutico e alguns municípios se 

manifestaram pela manutenção da entrega diretamente no setor de epidemiologia devido a 

exposição dos pacientes. Ivoliciano sugere que a questão seja deliberada pela CIB antes de 

realizar a alteração. Aprovado. 5.2) Ivete apresenta o relatório final da parceria com o 

Hemonúcleo demonstrando um saldo positivo de R$ 206.000,00 para o CONIMS. 5.3) Em 

seguida é apresentado o pedido de reajuste do ISSAL para prótese ortopédica espaçador de 

tendão, de R$ 751,99 para R$ 1.500,00, valor orçado pelo prestador do Instituto 

(PROTECNO), e que pesquisa no Banco de Preços constatou o valor de R$ 1.096,25, sendo 

este valor o aprovado. 5.4) Pedido de reajuste do C.A. Brunetto para radiografia panorâmica 

de R$ 40,30 para 46,09. Os Secretários reconhecem que o último aumento foi em 11 de julho 

de 2017 e os serviços prestados são de qualidade, atendendo satisfatoriamente as 

requisições, aprovando o reajuste. 5.5) A Secretária apresenta formulário elaborado para 

pesquisa de satisfação do usuário, que será enviado para os municípios realizarem as 

pesquisas e devolver ao CONIMS. Aprovado. 5.6) A Secretária informa que a Capacitação de 

Ostomia será realizada por enfermeira do CONIMS, sem tendências comerciais. Apresenta 

cronograma com temas a serem abordados e pede a participação de todos. Dando sequência, 

agradece a participação na capacitação de Tuberculose (TB) e convida para a capacitação 

de Mal de Hansen (MH) que será realizada em novembro. 5.7) Pedido também de sugestões 

para data da próxima reunião e autorização para gestores da cidade de Irati/PR assistir a 

reunião. Aprovado. 5.8) Passa a falar da agenda para o final de ano a respeito da continuidade 

ou suspensão dos atendimentos médicos, levando-se em conta a importância da fatura do 

Convênio COMSUS. O Secretário Rafael fala da importância da participação dos Secretários 

na Assembleia Geral. A secretária Márcia questiona a respeito da capacitação para feridas e 

Ivete comunica que está na agenda para o próximo ano. Ivoliciano solicita urgência na licitação 



 

 

de medicamentos e é comunicado que o processo já está em andamento. Os Secretários 

expressam insatisfação com resultados da Clínica Santa Ana e pedem que seja tomada 

alguma providência para que os serviços melhorem sem ter que cancelar o contrato, pois a 

Clínica é a única que aceita agendamentos extemporâneos. Ivete relata que a Clínica já foi 

notificada e solicita que as ocorrências sejam encaminhadas através de ofício ao Consórcio 

para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Houve os relatos referentes ao atendimento 

do médico urologista, Dr. Leandro, como maus tratos aos pacientes, diagnósticos sem 

definição, indicação de exames particulares em seu consultório, solicitado providências para 

o cancelamento do contrato. Na sequência foi abordada a situação do Dr. Paulo Souza e 

referendado pelo colegiado a manutenção do encerramento do contrato. 5.9) Rafael solicita 

que seja efetuado o credenciamento com o urologista Dr. Fábio Franzoni a R$ 80,00, 

vinculado ao aumento da agenda de cirurgias e todos aprovam. Ivete fala também das 

consultas de nefrologia a R$ 80,00, as quais serão cobradas somente quando realizadas. 

Aprovado. Ivoliciano solicita o credenciamento também de reumatologista e todos aprovam. 

A Secretária Simone pede que seja realizado um estudo para credenciar serviços de 

ressonância de mama. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a Secretária Executiva encerra 

a reunião e eu, Andréa Gessi Nunes lavro a presente ata que será lida, aprovada e assinada 

por todos os presentes.  

 
 

Município Participantes Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro _______________________ 

Chopinzinho Vilmarize Buffon  _______________________ 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santo _______________________ 

Coronel Vivida Simone Fernandes _______________________ 

Honório Serpa                                  José Peron _______________________ 

Itapejara D’Oeste Odair Chutta _______________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Guenther _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Lonarchik _______________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 



 

 

Sulina Ronan Ernzen _______________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini _______________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera _______________________ 

Galvão João Paulo Garcia _______________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares _______________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello _______________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi 
_______________________ 
 

São Lourenço do Oeste Adriane Gorete de Jesus _______________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi _______________________ 

CONIMS Andréa Gessi nunes _______________________ 

CONIMS Marcos Brandoli _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


