
Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata Reunião Extraordinária 001/2020 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze horas, nas dependências do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Município de Pato Branco/PR, e com a 

participação dos municípios de Santa Catarina em ambiente virtual da transmissão através do 

link: meet.google.com/bor-vttj-nap., reuniu-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

deste CONIMS para Reunião Extraordinária. A convocação foi realizada através do Edital Nº 

001/2020 e encaminhado também através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de 

posterior confirmação de recebimento por contato telefônico.  A reunião tem a seguinte pauta: 

1) Inclusão de Terapia Ocupacional no Edital 003/2019; 2) Inclusão de Procedimento de 

Endocrinologia; 3) Senhas do Sistema; 4) Pregão COVID-19 – Insumos e EPIs; 5) Assuntos Gerais. 

Ivete inicia a reunião saudando a todos e apresenta a Secretária de Saúde do município de 

Ipuaçu/SC, que passará a integrar o Consórcio a partir do dia 01 de agosto de 2020, conforme 

aprovado em Assembleia Geral. Em seguida apresenta removedor de limpeza pesada com flúor, 

biodegradável e não corrosivo, solicitado por alguns secretários, apresentando fotos do 

resultado da aplicação. Solicitado que repasse valores aos secretários e seja incluso no registro 

de preços. Aprovado. 4) Pregão COVID-19: Ivete apresenta planilha com itens do Pregão e 

informa que este deveria estar pronto, mas foi impugnado devido a entrada de mandato de 

segurança por parte de uma das empresas, que havia sido desclassificada porque o contrato 

social era incompatível com o fornecimento dos itens do Pregão. São apresentadas amostras 

dos macacões, aventais, máscaras e modelos dos totens para dispensação de álcool gel, que 

estão no registro de preços. Aprovado. 1) Inclusão de Terapia Ocupacional: apresenta carta 

proposta da profissional Ana Rosa Machado Carvalho, Terapeuta Ocupacional, para 

atendimento dos pacientes de demanda da neuropediatria, com proposta de R$ 31,25 por 

atendimento. Feita contraproposta à profissional para inclusão no credenciamento de atenção 

básica, como complementar do atendimento da Neuro, com valor de atendimento a R$ 20,00. 

Secretários solicitam que seja realizada pesquisa de preços para credenciamento para 

atendimento no CONIMS, tomando por base cinquenta minutos de atendimento, para 

fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e terapia pelo Método de Cuevas, níveis I, 

II e III e equoterapia. Aprovado.  2) Inclusão de procedimento de endócrino: informa que já foi 

agendado primeiro paciente para realização de exame de Dosagem de Hormônio do 

Crescimento sob indução de insulina no CONIMS, pela Dra. Bruna, endocrinologista, que antes 

só era realizado em Curitiba. Os exames serão realizados pelo valor de R$ 200,00, também sendo  

credenciado, a aplicação de toxina butolínica para pacientes de neurologia, que custará R$ 

100,00, sendo o botox fornecido pelo SME. Aprovado. Seguindo, Ivete informa que o desconto 

dado na fatura de competência 06/2020 aos municípios, referente ao repasse do valor de R$ 

212.979,90 da Emenda Parlamentar feita por Pato Branco, será recebido pelo Consórcio 

somente no mês de setembro de 2020.  Em relação à Resolução do Governo do Estado sobre 

suspensão das cirurgias eletivas devido a pandemia, comunica que as cirurgias eletivas que 

forem solicitadas e agendadas pelos médicos continuarão sendo realizadas, pois há um 

parágrafo na Resoluçao que poderão ser realizados procedimentos considerados de urgência 

pelo solicitante. 3) Senhas do Sistema – Alerta os gestores, sobre cuidados com as senhas de 

funcionários afastados, pois a troca/alteração de uso é responsabilidade do gestor/município. 

5) Assuntos Gerais – Propõe inclusão de cola utilizada em cirurgia cardíaca, na lista de 

procedimentos das eletivas, com realização de pesquisa de preço. Aprovado. Informa início de 

atendimento de Psiquiatria infantil no CONIMS. Nada mais havendo a tratar, dá por encerrada 

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

presentes. 



 

Município Secretário Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro  

Chopinzinho Francielle C. Acco Guzzo  

Clevelândia Rafael Barboza dos Santos  

Coronel Domingos Soares Edson Luiz Fávero  
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Honório Serpa José Peron  

Itapejara D’Oeste Odair Chuta  
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Saudade do Iguaçú Karine Bocalon Pedrozo  
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Ipuaçu Elenir Gondolo (on line)  
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