
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 001/2021  

  

Ao um dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, nas 

dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Município de Pato Branco/PR, e com a 

participação em ambiente virtual da transmissão através do link: meet.google.com/hds-znss-ouj 

reuniu-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS para Reunião. A 

convocação foi realizada através do Edital de Convocação 001/2021 de 12 de fevereiro de 2021, 

publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 13 de fevereiro 

de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7828 – Página B3 e encaminhado a todos 

os Secretários através de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato 

telefônico. A reunião tem a seguinte pauta: 1) Eleição do Coordenador e Vice-Coordenador do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde – Gestão 2021-2022; 2) Indicação do Conselho 

Fiscal – Gestão 2021-2022; 3) Reajuste Valores de Consulta - Edital de Credenciamento 

003/2017; 4) Proposta de Inclusão de procedimentos hospitalar de Traumatologia 

Bucomaxilofacial; 5) Assuntos Gerais; 5.1) Reajuste de Serviços; 5.2) Inclusão de Serviços; 5.3) 

Transporte Sanitário – TFD; 5.4) Capacitação; 5.5) APAC. A Secretária Executiva dá abertura à 

reunião saudando aos presentes e aos que acompanham de foram virtual. 1) Inicialmente com 

a eleição por aclamação do Coordenador e Vice-Coordenador do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde – Gestão 2021-2022 – ficando eleitos como Coordenador do Conselho e 

Secretários Municipais de Saúde a Secretária de Bom Sucesso do Sul, Sra. Saliane Pegoraro e o 

Sr. João Paulo Garcia do Município de Galvão/SC como Vice-Coordenador. 2) Conforme o 

Estatuto Social o Conselho de Secretários deve indicar um membro para compor o Conselho 

Fiscal, ad referendum da Assembleia, sendo indicado para o Conselho Fiscal a Sra. Camila 

Lorenzetti Secretária de Saúde do Munícipio de São Lourenço do Oeste/SC. 3) Com relação a 

consulta do Credenciamento nº 003/2017, Ivete apresentou que o último reajuste ocorreu em 

2017 onde passou de R$ 36,67 para R$ 40,00, argumentando a dificuldade em contratar e 

manter profissionais, demonstrando como exemplo o CIS-AMOSC consórcio do Estado de Santa 

Catarina que apresenta tabela de valores de R$ 75,00 por consulta, o que dificultava a 

contratação pelo nosso valor, sugeriu então a aplicação do índice pelo INPC reajustando o valor 

da consulta para R$ 50,00. Aprovado por todos. 4) Proposta de inclusão de procedimento 

hospitalar de traumatologia Bucomaxilofacial, valor SUS duas tabelas e meia para o 

credenciamento. Aprovado. 5.1) Reajuste de serviços solicitado pelo prestador Uniclínicas Pato 

Branco, proposta de eletroneuromiograma de R$ 135,00 para R$ 330,00 e laudo de 

eletroencefalograma de R$ 100,00 para R$ 110,00, o reajuste do laudo foi aprovado, com 

relação ao eletroneuromiograma foi sugerido pelos secretários de fazer uma contraproposta no 

valor de R$ 250,00. Prestador Alfa X Radiologia solicita reajuste da radiografia panorâmica de 

mandíbula, Ivete explica que o último reajuste ocorreu em 2019, que passou de R$ 40,38 para 

R$ 46,09, e que aplicando o INPC ficaria o valor de R$ 48,64, sendo aprovado por todos o reajuste 

pelo índice. Ivete fala sobre os atendimentos do Profissional Dr. Delfino Nunes de Almeida, fala 

com relação a demanda dos municípios na especialidade de psiquiatria infantil e o mesmo 

permanecerá no credenciamento 003/2017 de consulta o qual teve o reajuste para R$ 50,00, 

sendo aprovado manter no mesmo credenciamento.  5.2) Solicitação de inclusão de exame – 

Clínica Radiológica do Sudoeste Ltda para substituir a Biopsia hepática, Ivete explica a 

importância desse exame para os pacientes e a economia que o mesmo gera em relação a 

biópsia, a clínica apresentou proposta de valor de R$ 450,00, sendo sugerido apresentação de 

contraproposta no valor de R$ 350,00, considerando a média do Banco de Preços. 5.2) Prótese  



Dentária total e parcial, Ivete apresenta a proposta de credenciamento para prótese, fala que 

nos mesmo moldes da endodontia a terceirização tem funcionado e reduzido as listas de espera 

dos municípios de forma significativa, fica decidido que os municípios que tem interesse devem 

enviar ao CONIMS lista de quantidade de pacientes, sendo prótese total ou parcial para que o 

CONIMS possa mensurar o quantitativo. Inclusão de Cirurgia de Coluna, com um e dois níveis, 

comparativo de valores já praticados com valores menores apresentados, aprovado proceder 

com o credenciamento com os valores menores. 5.3) Transporte Sanitário –TFD, apresentado o 

levantamento do serviço, sugerido que os secretários realizem os levantamentos do uso 

juntamente com as faturas em seu município, para que seja verificado se o Transporte da San 

Genaro seja viável a continuidade, visto que em alguns meses devido à pouca quantidade de 

paciente o valor da passagem se torna muito alto. 5.4) Capacitação - Proposta de Capacitação 

diante da dificuldade do Sistema Previne Brasil, empresa S.V Dallastra Favero, sendo que os 

Municípios de Bom Sucesso do Sul, São João, Mangueirinha, São Lourenço do Oeste, Coronel 

Vivida, Sulina, Coronel Domingos Soares, Saudade do Iguaçu, Novo Horizonte, manifestaram 

interesse em realizar a capacitação, os demais Secretários irão verificar e manifestar interesse 

via e-mail e/ou WhatsApp. 5.5) APAC – Oficio nº 042/SMA/2021 – Município de Pato Branco - 

encaminhado ao CONIMS, comunicando do fluxo para autorização de Procedimentos 

Ambulatoriais, sendo analisado e deliberado que o conteúdo do ofício deverá ser discutido com 

o Presidente do CRESEMS, marcar com Lilian – Secretária de Saúde de Pato Branco e incluir na 

pauta do CRESEMS, os secretários do PR não concordam com o solicitado do referido OF. Ivete 

relata sobre os equipamentos VNI – Ventilação Não Invasiva, sendo capacete e BIPAP, para 

utilização em leitos de enfermaria COVID, sendo que tal equipamento será de grande ajuda no 

tratamento do Coronavírus. Ivo Secretário de Saúde de Mangueirinha relatou da busca de mais 

recursos junto a deputados assim como para busca de vacinas e equipamentos. Destacando a 

necessidade de leitos de retaguarda de enfermaria devido ao aumento de casos de Covid-19, 

destacando o momento preocupante em que vivemos. Saliane de Bom Sucesso do Sul comenta 

sobre a necessidade de Cilindros de CO2, Ivete apresenta que o CONIMS estará realizando 

procedimentos para compra ou locação dos mesmos. Ivete informa aos Secretários que o  novo 

pregão de aquisição de medicamentos está pronto, qualquer dúvida dos Municípios entrar em 

contato com o Consórcio, setor de compras. Presidente Paulo Horn, presente de forma virtual 

na reunião, também apresenta o momento difícil que estamos vivendo, com a gravidade da 

situação, dificuldade de ampliação de leitos. Descrevendo a preocupação e responsabilidade 

dos Prefeitos com a gravidade da situação, bem como a questão referente ao Decreto do Estado 

suspendendo as atividades não essenciais, ocasionando grandes questionamentos dos 

comércios locais, com a questão econômica e financeira.  Sendo que o Presidente do Consórcio, 

entende a questão do comércio em geral, mas que a questão é saúde pública, no momento e 

essencial a participação de toda a comunidade. A Secretária Executiva agradece a participação 

de todos e convida para participarem da Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 

05/03/2021.  Nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a reunião e eu, Elires Marinho de 

Melo Menegussi, lavro a presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes.  

PRESENCIAL:  

    

 Município  Representante  Assinatura  

Coronel Domingos Soares  Marly Maito  __________________________  

Galvão  João Paulo Garcia  __________________________  



CONIMS  Ivete Maria Lorenzi  __________________________  

CONIMS  Elires M. de Melo Menegussi  __________________________  

  

VIRTUAL:  
    

     

Município  Secretário  Assinatura  

Bom Sucesso do Sul  Saliane Pegoraro   __________________________  

Campo Erê  Rosalva Boligon  __________________________  

Coronel Martins  Renato Assis Calliari  __________________________  

Coronel Vivida  Vinicius Tourinho  __________________________  

Irati  Marcos Henrique Kehl  __________________________  

Mangueirinha  Ivoliciano Leonarchik   __________________________  

Novo Horizonte  Rogério Acácio Mascarello  __________________________  

São Bernardino  Alceo Negri  __________________________  

São João  Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste  Camila Lorenzetti  __________________________  

Saudade do Iguaçu  Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Sulina  Ronan Ernzen  __________________________  

CONIMS  Paulo Horn  __________________________  
   


