
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 001/2020 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 

001/2020, publicado no site do CONIMS e no Diário do Sudoeste, Edição n° 7566, pág. B24, de trinta 

de janeiro de 2020. 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) Contrato de programa (Emenda Parlamentar); 2) 

Proposta Hematologia; 3) Equipamentos Ambulatório CRE Chopinzinho; 4) Comissão Pré-Qualificação 

Casa de Apoio; 5) Assuntos Gerais: 5.1. Proposta programa/sistema Dengue – SMS Vilson; 5.2. 

Levantamento com os municípios TDF/Curitiba; 5.3. Proposta ampliação endodontia/prótese 

odontológica – SMS Saliane; 5.4. Proposta Dr. Fábio Gava; 5.5. Ingresso do município de Ipuaçu/SC; 

5.6. Operadores dos módulos. A Secretária Executiva do CONIMS, Ivete, abre a reunião saudando a 

todos e faz a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada por todos. Apresenta a pauta do dia e 

solicita se algum dos presentes tem mais assuntos a incluir, e a Secretária de Coronel Vivida pede para 

incluir CAPS ADIII e Fávero inclui Licitação para manutenção e limpeza de ar condicionado. Em seguida 

dá início aos assuntos. 1) Contrato de Programa: Apresenta ofício da Deputada Leandre, onde é 

informado que a Emenda Parlamentar destina verba de R$ 1.500.000,00 para uso dos municípios 

consorciados ao CONIMS. Informa que o dinheiro já está na conta de Pato Branco, que este deveria 

repassar ao CONIMS, conforme Contrato de Programa que estabelece que este recurso não será 

usado dentro da fatura SUS, mas nos programas de procedimentos com complementação. O Contrato 

de Programa foi elaborado com detalhes para não haver controvérsias posteriores, com transparência 

e segurança para os três entes: os municípios consorciados, Pato Branco e o Consórcio, mas a 

Secretária Municipal de Saúde de Pato Branco, Márcia, avisou que não repassará o dinheiro antes de 

descontar os débitos dos municípios com Pato Branco. O Secretário Ivoliciano manifesta preocupação 

pois os municípios já programaram o uso desse recurso, e diz pensar que há inclusive amparo legal 

para que isso não ocorra, e que Pato Branco não pode cobrar débitos antigos sem auditoria. Rafael 

sugere levar o assunto para a reunião do CRESEMS e confirmação na CIR para pactuação, 

estabelecendo que esse valor é dos municípios Consorciados. Aprovado. Ivete atenta para a 

importância de todos estarem presentes na reunião do CRESEMS e CIR. 2) Proposta Hematologia: 

Ivete fala da procura de neurologista, inclusive junto a empresas especializadas na busca por 

profissionais da área médica, e apresenta ofício de médicos de outras áreas que solicitaram 

credenciamento nas áreas de geriatria, hematologia e endocrinologia pediátrica, sendo que a 

hematologista e a endócrino possuem somente especialização. Ivoliciano diz que está difícil manter 

tratamento em Cascavel e que seria interessante ter profissional credenciado. Ivete explica que o 

credenciamento destes profissionais seria no programa de R$ 80,00 por consulta, dependendo de 

aprovação. Pede aos secretários que avaliem as demandas para estas especialidades, analisando a 

vantagem da contratação, caso seja comprovada, seja levada a proposta para a Assembleia de 

Prefeitos para aprovação. Aprovado. 3) Equipamentos Ambulatório CRE Chopim: Ivete apresenta 



 

 

planilha com lista de equipamentos já adquiridos com verba de Emenda Parlamentar, e informa que a 

Deputada Leandre sinalizou liberação de verba de mais R$ 500.000,00 para aquisição de 

equipamentos para o ambulatório de Chopinzinho. Explica que a verba anterior, de R$ 300.000,00 foi 

liberada através do Consórcio a pedido do secretário Fabiano pelo fato do município não ter mais teto, 

e o mesmo aconteceria com a verba de R$ 500.000,00 a ser liberada. Informa que o governo libera o 

valor licitado, mesmo que não atinja o valor da verba, não podendo ser feita reprogramação para 

valores abaixo R$ 750.000,00. Aprovado. 4) Casa de Apoio: Ivete informa que o contrato com a Casa 

de Apoio em Curitiba vence na metade do ano e não pode ser renovado, tendo que ser realizado novo 

Pregão. Manifesta a preocupação com a contratação de casa com baixa qualidade e sugere que, para 

que isso não ocorra, seja feito o cadastramento dos participantes da licitação e se forme uma comissão 

que fará a avaliação dos concorrentes com um checklist elaborado tomando por base o questionário 

usado nas contratações pela SESA. Essa comissão seria formada por servidores dos municípios, nas 

áreas de vigilância sanitária e técnicos de segurança do trabalho, e por enfermeiro e fiscal de contratos 

do CONIMS, e, por ser devidamente estabelecida, teria as diárias pagas pelo Consórcio. A secretária 

Deise põe à disposição o Técnico de Segurança do Trabalho do município e Chopinzinho se dispõe a 

indicar um profissional com experiência em vigilância sanitária. Aprovado. 5) Assuntos Gerais: 5.1. 

Controle da Dengue: Ivete passa a palavra ao Secretário Vilson, que passa a explanar sobre o sistema 

de Controle da Dengue, solicitando que o Sistema seja adquirido pelo Consórcio para implantação em 

todos os municípios consorciados, para maior controle dos focos do mosquito, sendo que o Estado está 

em alerta epidemiológico devido ao aumento dos casos de dengue, e focos de Aedes Aegypti, 

ultrapassando a média de todos os municípios. Explicou que a ferramenta já utilizada por seu 

município funciona de forma web, onde é possível realizar a identificação, monitoramento e aplicação 

de medidas administrativas. Ivete apresenta planilha com os custos mensais do programa e, pela 

urgência do problema, os SMS solicitam que o processo de aquisição ocorra imediatamente mesmo 

antes da Assembleia Geral e se comprometem com aprovação. Ivete convida os municípios de Santa 

Catarina a participarem também, avaliando que, quanto mais participantes, maior a chance de negociar 

melhores valores. Vilson explica que será feito treinamento para uso do Sistema no Consórcio.  

Aprovado. 5.2. Levantamento TFD/Curitiba: A Secretária relata que, mesmo tendo aumentado os 

atendimentos em quantidade e especialidades no Consórcio, constata-se que o número de pacientes 

para tratamento em Curitiba continua aumentando, o que torna interessante um levantamento dos 

motivos dos encaminhamentos, quais as especialidades buscadas em Curitiba, para se tomar medidas 

necessárias. Coloca o Consórcio a disposição para realizar o trabalho, sugerindo que a cada passagem 

fornecida, seja informado o motivo da viagem, incluindo os municípios de Santa Catarina. Aprovado. 

5.3. Ampliação endodontia/prótese odontologia:  A Secretária Saliane apresentou ofício solicitando 

contratação de profissional. Ivete fala da falta de profissional no Consórcio e que os municípios 

reclamam da extensa fila de espera para confecção de prótese e endodontia. Sugerido contratação de 

um endodontista com carga de oito horas e um para próteses com carga de quatro horas. Aprovado. 

5.4. Proposta Dr. Fábio Gava: Apresenta proposta para realização dos procedimentos de Artrodese, 

sendo as cirurgias no valor SUS e os materiais duas vezes valor SUS. Em planilha comparativa com 

proposta anterior do Dr. Fernando Soccol, rejeitada pelos Prefeitos no ano anterior, constata-se uma 

diferença bem menor dos valores apresentados pelo Dr. Fernando. Aprovado. O Secretário Vilson pede 

que seja solicitado ao Dr. Fábio Sales que passe a fazer cirurgia de quadril. Aprovado. 5.5. Ofício de 



 

 

Ipuaçu/SC: Ivete apresenta ofício de solicitação de ingresso no Consórcio, dizendo que a população 

do município é de 6.798 habitantes, o que torna a entrada vantajosa, pois não haveria necessidade de 

aumento de pessoal para atendimento e o rateio de despesas diminuiria os gastos dos municípios. 

Aprovado. 5.6. Operadores dos módulos: A Secretária informa aos municípios que será enviada lista 

atualizada dos operadores que possuem senha de acesso, para que sejam excluídos quem não está 

mais no setor, e comunica que a partir de agora só será liberada senha com autorização do município 

por ofício, com carimbo do secretário. Informa também que, a partir de 17 de fevereiro de 2020, os 

laudos para autorização de cirurgia eletiva só serão liberados com carimbo e assinatura do secretário, 

não autorizando laudos com assinaturas de outros servidores. Aprovado. Na sequência, Ivete fala sobre 

a solicitação da SESA sobre as demandas dos municípios, informando que foi realizado levantamento 

de todos os laudos em espera na Sétima Regional por funcionários do Consórcio. O Secretário Ivo 

sugere que o TFD da 7ª RS seja transferido para o Consórcio e Ivete informa que já tentou, mas não 

teve aprovação da Sétima Regional. Rafael pede que a questão seja levada para votação no 

CRESEMS e os Secretários concluem que deve-se resolver qual a melhor maneira de administrar a 

questão, de forma que o problema seja resolvido definitivamente, com profissionais e recursos 

disponíveis para atender as demandas. Aprovado. Seguindo, Ivete apresenta convite para o XXXVI 

Congresso Nacional de Secretários de Saúde, no mês de julho de 2020, na cidade de Campo 

Grande/MS, informando que quem tiver interesse em apresentar algum trabalho deve se inscrever. 

Passa então a falar da capacitação em feridas, apresentando a programação com os assuntos que 

serão ministrados e os respectivos palestrantes. Informa que a capacitação é direcionada a técnicos 

de enfermagem, enfermeiros e médicos, devendo os municípios informar o número de participantes 

com antecedência. Sugere que sejam escolhidos pacientes com casos críticos dos municípios do 

Paraná e Santa Catarina para se realizar os procedimentos demonstrativos, que serão apresentados 

por filmagens em tempo real. Aprovado. Seguindo, relata reclamações dos médicos das cirurgias 

eletivas, o ortopedista Fábio Cavalli, ginecologista Karine e vascular André, onde ocorre muita 

desistência de cirurgias em cima da hora. Os Secretários reclamam que os Prestadores estão 

informando as datas de cirurgia com pouca antecedência, impossibilitando muitas vezes de 

avisar/preparar o paciente. Sugerem que seja solicitado aos prestadores que as agendas sejam 

enviadas ao Consórcio para que este informe os secretários dos municípios. Aprovado. Ivete informa 

que o Dr. Rafael Gheler reclamou do número reduzido de pacientes, e solicita aos secretários que 

verifiquem a demanda para decidir se mantem as 233 vagas que o médico colocou à disposição ou se 

reduz este número. O secretário Rafael pede que seja reforçada a disponibilidade de vagas por 

mensagens do TDF no grupo de secretários. Vilson sugere trazer ao conhecimento do Consórcio as 

filas de espera dos municípios para que este informe as disponibilidades, mas Ivete explica que ainda 

não há estrutura para realizar esse trabalho, mas se compromete a enviar a disponibilidade de vagas 

no grupo. Na sequência Ivete apresenta planilha com lista de pacientes para o Dr. Edson Granzotto, 

que estão paradas com Pato Branco, elaborada pelo Consórcio, e avisa que será enviada aos 

municípios para análise e atualização dos nomes que ainda esperam atendimento. Ivo sugere que seja 

levado à reunião do CRESEMS a proposta de que o CONIMS faça os atendimentos mas deixe o valor 

de R$ 23.000,00 destinados a esses atendimentos com Pato Branco e aumente no teto do Consórcio. 

Aprovado. Em seguida passa a palavra para a secretária Franceli, que convida os municípios para uma 

capacitação sobre Múltiplas Vítimas e Afogamento, que será ministrada pela Marinha, sem custos, 



 

 

inclusive com emissão de certificados. Informa que ainda não há data e local definidos. Ivete oferece o 

auditório do Consórcio para a realização da capacitação. Seguindo, Rafael fala das portarias do 

Ministério da Saúde n° 3.339 e 3.812, referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da 

Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), que Pato Branco alega ser exclusivos para Pato 

Branco, e na verdade se deve também à produção dos municípios nos Instituto São Lucas e Instituto 

Policlínica Pato Branco, devendo ser divido per capita e, obtido o valor, ser abatido na dívida que Pato 

Branco diz que os municípios têm. Pede que o assunto seja levado para ser debatido na reunião do 

CRESEMS, devendo todos estar presentes. Aprovado. A Secretária Simone solicita também que, a 

pedido do jurídico do município de Coronel Vivida, seja levado ao CRESEMS que fique claro com o 

município de Pato Branco que os assuntos com o CAPS ADIII devem ser resolvidos com o Consórcio, 

que é quem faz a gestão do CAPS AD III, e não com o município de Coronel Vivida. Ivete relata que a 

servidora Cristiane, da Sétima Regional, falou que os secretários reclamaram que não conseguem vaga 

quando precisam, o que os secretários confirmam que não acontece. Secretários ressaltam a 

importância que se faça a capacitação para o CAPS AD III e Ivete diz que será realizada depois de 

maio, quando terminam os contratos dos funcionários atuais e assumem os novos concursados. 

Informa que já está publicado edital de concurso. Fala também sobre ofício recebido do Ministério 

Público cobrando negativa de vagas a Pato Branco, e comunica que levou documentos comprovando 

que Pato Branco teve pacientes internados e que o mesmo está em débito com o CAPS AD III. Rafael 

informa que Leila questionou se os municípios estão tendo dificuldade de entendimento sobre 

financiamentos, para a possibilidade de trazer esclarecimentos na reunião do CRESEMS e todos 

confirmam a necessidade. Na sequência, Ivete fala das multas que os motoristas recebem devido a 

estacionamento de ambulâncias, e sugere que os motoristas se reúnam com o chefe do DEPATRAN 

para uma reunião com relato dos problemas e esclarecimentos para se evitar o problema. Ivete 

agendará data e local. Aprovado. Rafael pede que se observe para que as eletivas não sejam faturadas 

todas de uma vez, fora da programação do município. Ivete explica os fluxos dos laudos e diz que 

muitas vezes não são faturados os procedimentos por falha de envio por parte dos prestadores. 

Secretários solicitam que seja comunicado aos prestadores que os laudos de cirurgia que forem 

enviados com atraso para fatura serão colocados em programação para pagamento pelos municípios, 

sem acúmulo. Aprovado. A pedido da secretária Simone, Ivete fala a respeito das cirurgias de 

Facoemulsificação, que foram realizadas em Coronel, o Consórcio pagou o prestador, não cobrou os 

municípios e o recurso SUS não entrou. Informa que cobrará uma parcela na próxima fatura. Ivete 

comunica que a compra direta de medicamentos poderá ser feita a partir do final do mês, informando 

que há algum atraso no Pregão Eletrônico da compra de medicamentos por contradições do Tribunal 

de Contas. Rafael solicita que seja levado ao CRESEMS os problemas com a cardiologia. Ivete fala da 

aquisição de equipamentos para cirurgias oftalmológicas e diz que precisará das salas ocupadas pelo 

CER. Os secretários sugerem que seja solicitado para reduzir o espaço ocupado, que é de cinco para 

duas salas. Aprovado. Fávero solicita licitação pelo Consórcio para limpeza e manutenção de ar 

condicionado, autoclaves e equipamentos odontológicos dos municípios, e Rafael solicita licitação para 

aquisição de copos e canecas para funcionários. Os municípios deverão enviar a relação com as 

quantidades necessárias para cada um. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a Secretária dá por 

encerrada a reunião cuja ata foi lavrada por mim, Andréa Gessi Nunes, e será assinada por todos os 

presentes após aprovação. 



 

 

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 Odair Chutta _______________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Guenther _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Lonarchik _______________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 

São João Deise Mara Rossi Gasparetto _______________________ 

Saudade do Iguaçu Franceli de F. Davi _______________________ 

Sulina Ronan Ernzen _______________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini _______________________ 

Campo Erê Elizandra da Silva _______________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera 
_______________________ 
 

Galvão João Paulo Garcia _______________________ 

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 Mariana Grahl _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


