
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 004/2020 

 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, as oito horas e trinta minutos, reuniram-se por 

teleconferência o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS e a Secretária 

Executiva do CONIMS. A convocação foi realizada pelo Edital de Convocação 004/2020. Os membros 

presentes deste Conselho conforme relação gravada no chat e gravação da teleconferência assinarão 

a está ata após sua aprovação. A reunião tem a seguinte pauta: 1) Retomada do processo do concurso 

público; 2) Atividades CAPS AD III, final do ano; 3) Contratação de profissionais no contrato 

complementar COMSUS – Psiquiatria e Neurologista; 4) Assuntos Gerais. A Secretária Executiva do 

CONIMS, Ivete, abre a reunião saudando a todos e dá início a pauta. 1) Explica que o processo do 

Concurso Público foi suspenso devido a pandemia do COVID-19 e, como diversos órgãos estaduais 

estão retomando e dando continuidade aos processos de concurso, o CONIMS também deveria 

retomar, visto que a maioria dos cargos se destinam a atender a demanda do CAPS AD III, que terá o 

prazo findado do processo seletivo para provimento de cargos temporários. 2) Expõe redução de 

atendimentos no CAPS devido a pandemia, que causou a redução da carga horário do médico clínico 

geral do CAPS AD III, Agostinho Luna Silva, de 40 para 20 horas semanais e cancelamento do contrato 

da Dra. Ana Camila Cabeço. Sugere rescindir todos os contratos de trabalho, exceto o do coordenador, 

em 30/11/2020, gerando assim economia para pagar todas as rescisões, considerando que é um 

período de final de mandato e com a intenção de deixar as contas dos municípios em dia, sem dívidas 

com o Consórcio, e deixando organizado para a nova gestão 2021/2022. Aprovado. 3) Proposta de 02 

médicos psiquiatras e 01 médico neurologista, com credenciamento no valor de R$ 80,00 por 

atendimento realizado, e proposta de psiquiatra infantil, Dr. Nunes, que irá atender crianças até 14 

anos,  com consultas a R$ 40,00.  Aprovado. 4) Gerais - Contratação de acompanhamento médico para 

realização do exame de hormônio de crescimento (HGH), com aplicação de insulina, com aplicação e 

controle por médico endócrino pediátrica no CONIMS, no valor de R$ 200,00. Aprovado. Contratação 

de procedimento de aplicação de toxina botulínica tipo A, em pacientes neurológicos com espasticidade 

(SIGAP 04.03.02.007-7). A toxina botulínica será adquirida através do componente de medicação 

especializada por meio do Ministério da Saúde, e a aplicação será no CONIMS, através de contrato 

com médico neuropediatra, no valor de R$ 100,00 a aplicação. Aprovado. Secretário Rafael se 

manifesta colocando que os municípios estão cada vez mais assumindo o papel da União e do Estado, 

com recursos que seriam destinados a atenção básica, que entende a importância de ajudar cada vez 

mais o paciente, mas que medidas devem ser tomadas para garantir aporte financeiro dos órgãos 

responsáveis. Ivete sugere que os gestores devem se unir e solicitar ao Ministério da Saúde que 

reconheça a produção do Consórcio para aumento de teto MAC e repasse dos recursos diretamente 

ao Consórcio, para destinar aos municípios, sugere que os dois estados, Paraná e Santa Catarina, se 

unam, pois os municípios de ambos têm pactuado a MAC ambulatorial e hospital no município gestor 

Pato Branco e dessa forma se unir à Rede Nacional dos Consórcios. Aprovado. Informa que o médico 

Dr. Bruno rescindiu seu contrato de consultas, mas permanece no contrato das cirurgias eletivas com 

a Policlínica. Comunica que, segundo a 7ª Regional de Saúde, o Decreto nº 4942 do Governo do Estado 

do Paraná, de 30 de junho de 2020, que suspendia as cirurgias eletivas tinha validade até dia 

15/07/2020, portanto podem ser retomadas as cirurgias eletivas. O Instituto Policlínica já comunicou a 



 

 

retomada. O Secretário Rafael fala sobre o levantamento realizado pelo CONIMS com relação aos 

ultrassons de gestante de alto risco. Sugere que todos os secretários se façam presentes na próxima 

reunião do CRESEMS para cobrar do Munícipio Gestor Pato Branco a prestação de contas, ressaltando 

a preocupação com o final de gestão em deixar as contas em dia, organizadas, com clareza sobre as 

pactuações, o executado e os incrementos de teto MAC recebido por Pato Branco, onde incide a série 

histórica de todos os municípios com pactuações em Pato Branco. Ivete sugere que os municípios e 

Regional de Santa Catarina, que também têm pactuação com Pato Branco, participe da reunião do 

CRESEMS para discutir a prestação de conta com Pato Branco, referente aos anos 2018/2019. Fica 

sob a responsabilidade de Ivoliciano e Camila a organização para reunião. Nada mais havendo a tratar, 

agradece a participação de todos e dá por encerrada a reunião, sendo a ata lavrada por mim, Andréa 

Gessi Nunes, assinada por todos os participantes, conforme relação ao final, após leitura e aprovação. 

 

Município Participantes Assinatura 

Chopinzinho 
Itatiana Campigotto Dalla 
Costa 

_______________________ 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santo _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Lonarchik _______________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 

São João Deise Mara Rossi Gasparetto _______________________ 

Sulina Ronan Ernzen _______________________ 

Irati Marcos Henrique Kehl _______________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello _______________________ 

São Lourenço do Oeste Camila Lorenzetti _______________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi _______________________ 

CONIMS Andréa Gessi Nunes _______________________ 

   

   

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


