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Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 

realizada através do Edital de Convocação 003/2020 de 11 de dezembro de 2020, publicado no site do 

CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 16 de dezembro de 2020, no caderno de 

Publicações Legais, Edição nº 7789 – Página B4 e encaminhado a todos os Prefeitos através de correio 

eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. O Presidente Altair 

José Gasparetto abre a reunião saudando a todos e convida o Presidente da ACISPAR, Luis Carlos 

Borges Cardoso, para compor a mesa. Comenta dos trabalhos realizados em conjunto com os outros 

Consórcios na busca de fortalecimento destes e da importância da parceria com a ACISPAR. Na 

sequencia realiza a leitura da pauta: 1) Eleição para Presidente e Vice-Presidente; 2) Eleição dos 

membros do Conselho Deliberativo; 3) Apresentação dos Secretários Municipais de Saúde 2021/2024; 

4) Apresentação e aprovação do QualiCIS – Recursos financeiros da SESA/PR; 5) Assuntos Gerais; 

5.1) Definir calendário das Assembleias e Reunião do Conselho de Secretários. Altair apresenta o 

resumo dos quatro anos de gestão como Presidente do CONIMS, de 2017 a 2020, monstrando em 

planilhas que, ao assumir, em 2017, a dívida ativa dos municípios com o Consórcio era de R$ 

961.846,45 e que devido as medidas do bloqueios no caso de adimplementos foi reduzindo até chegar 

a zero de 2019 para 2020 e 2020 para 2021. Apresenta também planilha com o saldo da antecipação, 

fixado em Contrato de Rateio, nos exercícios de 2015-2017 o valor da antecipação foi totalmente 

utilizado não sendo reposto, ao assumir a gestão, Altair ressalta que trabalhou no intítuo de repor a 

antecipação, pois entende a importância desse valor como uma segurança ao Consórcio no caso de 

inadimplemento dos municípios para que o mesmo possa cumprir com as obrigações de curto prazo, 

sendo assim fixado o valor de R$ 2.000.000,00 para o exercício de 2021 e também demonstra que 

entrega sua gestão sem dívidas. Relata que durante sua gestão foram elaboradas propostas de cinco 

Convênios Federais, que foram assinados e executados, incluindo nestes a aquisição de equipamentos 

e mobiliário para toda a estrutura do CONIMS, incluindo a nova sede do Ambulatório do CRE 

Chopinzinho, em um valor total de R$ 1.744.496,00. 1) Eleição do novo Presidente e Vice-Presidente: 

Altair faz a leitura do Artigo 15 do Estatuto e informa que todos os municípios estão aptos a votar, já 

que nenhum apresenta fator impeditivo perante o Estatuto Social deste CONIMS. Fala sobre o artigo 

24 do Estatuto Social onde consta que o prefeito para concorrer a Presidência deve ser do Estado do 

Paraná e a Vice-Presidente pode ser qualquer um dos municípios consorciados. Desta forma o Setor 

de Protoloco do CONIMS, recebeu dentro do prazo estabelecido em Estatuto, a inscrição para 

presidente e vice-presidente, para presidente o Prefeito do Município de Sulina, Paulo Horn, e como 

vice-presidente o Prefeito do Município de Galvão Admir Edi Dalla Cort. Conforme o Estatuto, a eleição 

pode ser realizada através de voto secreto ou por aclamação, todos optaram por aclamação, visto que 

só havia a inscrição e um candidato para cada cargo, desda maneira foi aprovado por unanimidade a 

escolha dos candidados. O Presidente Altair declara eleito como novo Presidente o Prefeito Paulo Horn 

e Vice-Presidente o Prefeito Admir Edi Dalla Cort. Faz agradecimentos a toda a equipe do Consórcio e 

aos Prefeitos, passando em seguida a palavra ao Presidente da ACISPAR, que inicia parabenizando o 

Prefeito Altair pelos trabalhos realizados como Presidente. Explica os objetivos da ACISPAR, pedindo 

apoio dos prefeitos na busca de fortalecimento dos Consórcios de Saúde e aquisição de recursos 

financeiros junto ao Governo estadual e federal, e destaca a colaboração da Secretária Executiva do 

CONIMS, Ivete, nas conquistas obtidas até o momento, e do destaque do CONIMS entre os Consórcios 

no Paraná. Na sequência, o agora ex-presidente Altair passa a palavra ao novo Presidente, Paulo, que 

cumprimenta a todos e se apresenta, fazendo um resumo de sua carreira na política do Município de 

Sulina e dizendo que condicionou sua candidatura à permanência da Secretária Ivete no cargo de 

Secretária Executiva, pois acredita que para uma boa gestão é necessário ter pessoas técnicas a frente 

de cargos comissionados, ressaltou a vasta experiência de Ivete na área de saúde pública e seu 

excelente desempenho perante aos trabalhos desenvolvidos no CONIMS. Apresenta o Secretário de 

Saúde de Sulina e passa a palavra ao vice-presidente eleito, Admir, que, após cumprimentar os 

presentes, fala da importância do Consórcio para a saúde dos municípios de Santa Catarina e da 



intenção de colaborar na gestão. Retomando a palavra, o Presidente Paulo pede para que cada Prefeito 

e Secretário de Saúde se apresentem. Após as apresentações, o Presidente passa ao próximo item. 

2) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo: faz a leitura do Estatuto, segundo o qual cabe à 

Assembleia Geral a escolha dos membros do Conselho Deliberativo, sendo que: a) o Presidente e Vice 

deverão, obrigatoriamente, integrar o Conselho ocupando os mesmos cargos ocupados na Assembleia 

Geral; b) os membros serão eleitos entre os Prefeitos dos Municípios que compõe o CONIMS, na 

mesma ocasião em que houver a eleição do Presidente e Vice; c) deverão participar do Conselho dois 

municípios do Paraná e um de Santa Catarina. São indicados os Prefeitos de Honório Serpa, Luciano 

Dias, de Chopinzinho, Edson Luiz Cenci, e de Campo Erê, Rozane Moreira, aprovado por todos. Em 

seguida o Presidente convida Ivete para se juntar a mesa e ressalta que a mesma permanecerá no 

cargo de secretária executiva e conforme o Estatudo, define que a mesma será responsável pela 

movimentação bancária junto a ele. Ivete, faz uso da palavra para fazer um relato dos trabalhos 

realizados no período de gestão do Presidente Altair e se compromete a continuar trabalhando pelos 

municípios com empenho e seriedade. Faz um agradecimento especial ao ex-presidente Altair, 

parabenizando pela parceria e bom desempenho, agradecendo também à equipe de colaboradores, 

chamando os coordenadores do CONIMS para que se apresentem. Após a apresentação, passa ao 

item seguinte. 4) Programa QualiCIS: Programa do Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado 

da Saúde – SESA/PR, demonstra os valores que serão repassados através do Convênio e explica a 

importância deste repasse para o atendimentos dos pacientes pertencentes aos grupo abrangidos pelo 

programa, fica definido que os 13 municípios do Estado do Paraná pertencentes ao quadro de 

consorciados irão aderir ao Programa QualiCIS, apresenta também a Resolução para instituir o Grupo 

Técnico Consultivo - GTC no Consórcio, que é aprovado por todos. 5) Assuntos Gerais; 5.1) Definição 

do Calendário das Assembleias e Reunião dos Secretários: Ivete solicita uma reunião ainda no mês de 

janeiro com Prefeitos e Secretários para discutir, entre outros assuntos, a situação do CAPS AD III. 

Aprovado, com dia a ser definida. Sugere que as Assembléias e reuniões continuem sendo realizadas 

bimestralmente. Aprovado. O Presidente retoma a palavra para agradecer a presença de todos e, nada 

mais havendo a tratar, dá por encerrada a Assembléia, cuja ata é lavrada por mim, Andrea Gessi Nunes, 

e, após lida e aprovada, assinada por todos os presentes, conforme relação ao final. 
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Assinatura  

BOM SUCESSO DO SUL/PR SALIANE PEGORARO   ____________________________ 

CAMPO ERÊ/SC ROZANE MOREIRA ____________________________ 

CHOPINZINHO/PR DANIEL ZANESCO ____________________________ 

CLEVELÂNDIA/PR RAFAELA MARTINS LOSI    ____________________________ 

CORONEL MARTINS/SC MOACIR BRESOLIN ____________________________ 

CEL DOMINGOS SOARES/PR JANDIR BANDIERA ____________________________ 

CORONEL VIVIDA/PR ANDERSON MANIQUE BARRETO ____________________________ 

GALVÃO/SC ADMIR EDI DALLA CORT ____________________________ 

HONÓRIO SERPA/PR LUCIANO DIAS ____________________________ 

IRATI/SC NEURI MEURER ____________________________ 

ITAPEJARA D' OESTE/PR VILMAR SCHMOLER ____________________________ 

JUPIÁ/SC VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ ____________________________ 

MANGUEIRINHA/PR IVOLICIANO LEONARCHIK ____________________________ 

MARIÓPOLIS/PR MARIO EDUARDO LOPES PAULEK ____________________________ 

NOVO HORIZONTE/SC ROGÉRIO ACÁCIO MASCARELLO ____________________________ 

 

 

 

 



SÃO BERNARDINO/SC DALVIR LUIZ LUDWIG   ____________________________ 

SÃO JOÃO/PR CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO ____________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC RAFAEL CALEFFI   ____________________________ 

SAUDADE DO IGUAÇU/PR DARLEI TRENTO ____________________________ 

SULINA/PR PAULO HORN ____________________________ 

VITORINO/PR MARCIANO VOTTRI ____________________________ 

CONIMS ALTAIR JOSÉ GASPARETTO ____________________________ 

CONIMS IVETE MARIA LORENZI ____________________________ 

CONIMS ANDRÉA GESSI NUNES ____________________________ 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 
 

  


