
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 003/2021  

  

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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, 

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

convocação foi realizada através do Edital de Convocação 003/2021, de 16 de junho de 2021, 

publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 17 de junho de 

2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7911 – Página B1 e encaminhado a todos os 

Secretários através de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato telefônico. 

A reunião tem a seguinte pauta: 1) Apresentação projeto Saúde Te Chama -STC; 2) Inclusão de 

novos Procedimentos; 3) Reajuste de valores procedimentos/consulta; 4) Assuntos Gerais; 4.1) 

Atendimento Farmácia do CONIMS; 4.2) Contratação Viação Maniatur; 4.3) Capacete Elmo; 4.4) 

Solicitação Município de Palmas/Pr. A Secretária Executiva juntamente com a Coordenadora do 

Conselho de Secretários dá abertura à reunião saudando aos presentes. Passa para os assuntos 

da pauta. 1) Projeto Saúde Te Chama: Com a palavra o Sr. Juliano Gobi para apresentação do 

Projeto Saúde Te Chama – STC. O STC é um sistema misto, portal web e Aplicativo (Android e 

IOS), que permite uma comunicação de via dupla com as equipes de TFD e os pacientes, 

informando sobre agendamentos realizados, recebendo a confirmação da presença do paciente 

e sua necessidade de transporte público e após o atendimento concluído enviando uma 

pesquisa de qualidade sobre todas as entidades envolvidas no processo (STC, Consórcio, 

Município, Prestador, Profissional, Agente de Saúde e Transporte). Objetivos:  Diminuir o 

absenteísmo; Otimizar a fila de espera; Diminuir o trabalho das equipes de TFD; Formalizar a 

comunicação entre TFD e pacientes; Diminuir o desperdício de recursos humanos e financeiros; 

Avaliar as entidades envolvidas no processo de atendimento ao paciente; Permitir a gestão do 

transporte público de forma dinâmica e abrangente. Características: Equipes de TFD, Gestor de 

Transporte e Administrador utilizam portal web interativo; Pacientes e Agentes de saúde 

utilizam o Aplicativo, estes acompanham em paralelo, juntamente com os pacientes, seus 

agendamentos podendo orientar e intervir sobre os mesmos; Os pacientes podem incluir 

dependentes no seu App, permitindo assim que apenas uma pessoa da família necessite ter 

instalado o App e possa receber as notificações dos agendamentos de todos seus familiares; 

Prestadores utilizam o portal web para informar sobre a situação de atendimento aos pacientes 

(atendido, faltante, entre outras). Administradores possuem ferramentas de acompanhamento 

dos serviços e pesquisas de qualidade aplicadas. O responsável pelo projeto ressalta que o 

mesmo envolve um conjunto de situações, entre todas as entidades, na gestão de qualidade do 

serviço prestado, avaliação dos atendimentos, integração com IDS, agendamentos, guias, enfim 

todo o sistema. O Sr. Juliano abre espaço para indagações, dúvidas e sugestões sobre o projeto 

aos participantes da reunião. Ivoliciano Secretário de Saúde de Mangueirinha, fala da 

importância de ter uma forma, que de aporte a todo o sistema, evidenciando a importância de 

ter acesso ao CPF do paciente na base de dados, interligando as informações entre os Municípios 

e o CONIMS. Esclarece o Sr. Juliano Gobi que o projeto para funcionar e apresentar resultados 

satisfatórios, deve ter o engajamento dos Municípios para apoio na instalação e suporte técnico 

para os pacientes, que na sua grande maioria são pessoas simples e que precisam de ajuda para 

manusear o aparelho de celular e o sistema. Fica deliberado que será realizado sorteio de 06 

(seis) Municípios para implantação do sistema, pelo período de seis meses de forma gratuita.  

Sendo dois Municípios de grande porte, dois de médio e dois pequenos para serem os primeiros 



 
a receber o sistema de forma de projeto piloto, como uma experiência inicial. 2) Inclusão de 

novos Procedimentos. Tabela apresentada de novos procedimentos de ecocardiograma, com 

levantamentos de valores. Exames de: ecocardiograma de estresse farmacológico (menor valor 

R$ 900,00); teste de inclinação (menor valor R$ 600,00); ecocardiograma transesogágico (com 

material e profissional) – menor valor R$ 1.151,00; e ecocardiograma transesogágico (sem 

material e profissional), menor valor R$ 1.151,00. Cotações de valor de referência de empresas, 

realizado a média, definido pelos Secretários de Saúde utilizar o menor valor em cada exame, 

conforme descrito acima. 3) Reajuste de valores procedimentos/consulta, pedido da profissional 

Dra Bruna Breowicz Bitencourt- endocrinologista e Mariana Monseff Borela – Neurologista, os 

pedidos de reajuste foram negados, devido as condições financeiras, que devem ser 

preservados os valores pagos atualmente a todos os profissionais neste momento. Pedido de 

Revisão de artroplastia total do quadril, argumentos dos solicitantes que é uma cirurgia de alta 

complexidade, que envolve um treinamento técnico mais avançado, o procedimento envolve 

não somente o ato de fazer a artroplastia mas também retirada de uma prótese que por algum 

motivo falhou; e tendo em vista que o valor pago para realização da revisão da artroplastia total 

do quadril e da artroplastia primária do quadril são praticamente os mesmos, a empresa 

contratada solicita aumento dos valores desses honorários para 2,5x a tabela que atualmente é 

paga. Os Secretários decidem que deverá ser apresentada uma contraproposta para a empresa 

com a possibilidade de reajuste de 1,5 da tabela atualmente utilizada. Solicitação reajuste 

exame Gineco/Obstetra – Ecografia obstétrica Morfológica, apresentado cotações da empresa 

Chopinzinho Imagens e Diagnósticos Ltda no valor de R$ 200,00 e empresa Melani e Begnini 

Serviços Médicos no valor de R$ 175,00, o Secretário Ivoliciano, sugere que seja utilizado o 

menor valor e aberto as duas empresas para que caso queiram possam realizar os exames, 

segundo ele exame importante para diagnósticos de saúde, os demais presentes concordam. 4) 

Assuntos Gerais; 4.1) Atendimento Farmácia do CONIMS - Ivete fala dos atendimentos 

realizados na Farmácia do CONIMS, tendo uma demanda mês de atendimento HIV de 645 

pacientes, sendo 091 de Palmas; 318 do Município de Pato Branco e 236 CONIMS, em relação 

aos pacientes oriundos do Município de Pato Branco, Ivete entrou em contato com a Secretária 

de Saúde de Pato Branco, que resolveu a questão pois os pacientes de Pato Branco possuem o 

COAS para atender tais casos, a partir do dia 30 os paciente de Pato Branco (HIV) não serão mais 

atendidos pela farmácia do CONIMS, liberando a equipe da farmácia para os demais 

procedimentos internos e de atendimentos aos Municípios consorciados. 4.2) Contrato com 

Viação Maniatur, apresentado aos secretários a questão do transporte realizado pela empresa, 

conforme cálculos apresentados, em média no valor de R$ 105,52 por paciente, não sendo viável 

a sua manutenção, os secretários entendem que o contrato deve ser rescindo com a empresa 

como medida de economia. 4.3) Capacete Elmo, Ivete apresenta a proposta da Universidade de 

Maringá em relação ao equipamento capacete Elmo para os Municípios através do Consórcio, 

no valor de R$ 250,00 cada, 05 capacetes para cada 100 mil habitantes. O secretário Ivoliciano 

fala que o seu Município já possui os capacetes, e que segundo os profissionais de saúde o 

equipamento acaba utilizando muito oxigênio encarecendo ainda mais a questão dos 

tratamento para os pacientes acometidos de Covid-19, os demais Secretários também se 

manifestam no mesmo sentido, ficando disponível para os Municípios que tenham interesse. 

4.4) Solicitação Município de Palmas/PR. Ivete fala aos presentes sobre a proposta do Município 

de Palmas integrar o Consórcio, que teve a visita do Vice-Prefeito de Palmas juntamente com o 

Secretário de Saúde, para conhecer mais profundamente os serviços do CONIMS, assim como 

demonstrar o interesse. Com a manifestação de interesse foi encaminhado ao Jurídico do 

Consórcio para manifestação sobre o pedido, sendo favorável, conforme Parecer Jurídico 



 
apresentado neste ato. Ivete apresenta uma planilha com os Municípios integrantes do 

Consórcio, fazendo ainda a comparação de valores per capita, com a taxa de administração, 

demostrando a diferença com a integração de Palmas, apresentando também a vantagem 

econômica para os integrantes. Assim, Ivete convida o Secretário de Saúde Palmas, Sr. Rafael 

Barboza, para sua explanação sobre o pedido. Rafael fala de seu envolvimento como Consórcio 

que já trabalhou em outros Municípios, sendo assim já conhece a grande maioria dos presentes 

e que agora está em um novo desafio, como Secretário Municipal de Saúde em Palmas, 

município com aproximadamente 52.000  habitantes, saúde em gestão plena, que enfrenta 

diversos problemas, seja na questão da pandemia e na questão da saúde em geral, mas que já 

nesse início de ano vem alavancando os mais diversos setores da gestão Municipal, sendo de 

grande intenção do Prefeito vindo a integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde, pois 

entendem que e necessário a união de esforços na busca de soluções para as mais diversas 

demandas da Administração Pública. Devido à grande demanda de aquisição de bens e serviços, 

o Secretário esclarece que será viável o Município integrar o Consórcio, para as aquisições com 

maior celeridade, bem como com economicidade. Segue falando da discussão técnica já 

realizada entre os representantes do Município de Palmas com a 7ª. Regional de Saúde, com 

Ivete, Presidente Paulo, como forma de chegar a este momento para se obter a aprovação deste 

Conselho visando dar sequência nas tratativas e procedimentos burocráticos e ser levada ao 

Assembleia Geral para aprovação. A proposta de inclusão do Município de Palmas será para 

utilizar-se do Consórcio para aquisição de bens, materiais, medicamentos, insumos e 

equipamentos, utilizando-se dos setores de compras, farmácia, licitações. Os secretários 

presentes, entendem pertinente o pedido de Palmas para fazer parte do Consórcio, sendo mais 

um Município vindo a integrar e aumentar ainda mais a força do Consórcio, apresentam 

manifestação favorável, devendo seguir o assunto para a próxima Assembleia Geral. Ivete 

prossegue explanando aos presentes, com o desligando dos profissionais da área de odontologia 

e raio X, está sendo credenciado novas empresas para realização de cirurgia odontológicas, 

visando atender a demanda, agilizar o serviço, caso tenham clinicas nos Municípios, entrar em 

contato com a licitação para o credenciamento. Com a desocupação das salas do 2º. Andar do 

prédio do CONIMS, será ampliado o número de consultórios para atendimentos do Municípios 

consorciados e instalação do aparelho de urôdinamica. Será realizado ainda processos 

licitatórios para higienização/sanitização do Municípios, Ivoliciano fala da licitação da geladeira, 

manutenção, Vilson Secretário de Vitorino, também que já reclamou da empresa na demora na 

manutenção dos equipamentos da rede de frios e câmaras de vacina. Ivete ressalta que todo e 

qualquer problemas com as empresas contratadas deve ser remetido ao CONIMS, para as 

providências cabíveis, tendo duas pessoas que fazem todo o trabalho de notificação, processos 

administrativos em decorrência de descumprimentos contratuais. PPD já está funcionando toda 

a segunda-feira. TFD (neurologia) os agendamentos devem ser verificado em caso de sobras de 

vagas para serem incluídas novas, visando agilizar os atendimentos e utilizar-se das vagas 

abertas e possíveis cancelamentos já incluir novos pacientes. A Secretária Executiva, agradece a 

presença e a participação de todos. 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.  

     

Município  Secretário/Representante Assinatura  

Bom Sucesso do Sul  Saliane Pegoraro   __________________________  



 
Campo Erê  Cassiane Bogoni de Lima  __________________________  

Chopinzinho  Franceli F. Davi Del Gasperin __________________________ 

Coronel Domingos Soares Edson Luiz Favero ___________________________ 

Honório Serpa José Peron ___________________________ 

Irati  Sergio Pacheco  __________________________  

Itapejara D’Oeste Aran Fernandes __________________________  

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik __________________________  

Mariópolis Aline Ferst __________________________  

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________  

São João  Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste  Camila Lorenzetti  __________________________  

Saudade do Iguaçu Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Sulina Ronan Ernzen __________________________  

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   

   
 


