
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 006/2021  

  

Aos três dias do mês de dezembro 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 006/2021, de 18 de novembro de 2021, publicado 

no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste dos dias 20 e 21 de novembro de 

2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 8020 – Página B2 e encaminhado a todos os 

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

A reunião tem a seguinte pauta: 1) Programa de Feridas; 2) Terapias Alternativas; 3) Reajuste 

Procedimentos; 4) Tabela Unificada; 5) Assuntos Gerais: 5.1) Serviços Descentralizados; 5.2) 

Neuropediatria; 5.3) Medicação Manipulada; 5.4) Business Intelligence – BI Integrador; 5.5) 

Unificação dos Credenciamentos; 5.6) Férias CONIMS. A Secretária Executiva, Ivete juntamente 

com a Coordenadora do Conselho de Secretários, Saliane dá abertura à reunião saudando os 

presentes. Após aprovação da Ata 005 de 19 de outubro de 2021, passa para os assuntos da 

pauta. 1) Programa Feridas - Ivete convida a enfermeira Thays Caldato responsável pelo 

programa QUALICIS, da linha de cuidado de atenção ao idoso, diabético e hipertensos,  para 

explanar sobre o referido Programa. Thays inicia apresentando, casos graves enfrentados por 

pacientes com a questão de feridas,  pacientes  desnutridos, acamados, com área atrofiada pela 

necrose, úlceras venosas, diabete alterada, hipertensos, assim como diversos outros problemas 

de saúde, social e familiar. Pacientes que chegam até o CONIMS em condições de saúde 

precária, sendo atendidos por equipe multiprofissional do programa, realizando um trabalho 

com as equipes da Saúde da Família do Município de origem do paciente. A enfermeira 

demonstra imagens da doença em diversos pacientes, que em um curto espaço de tempo do 

tratamento apresentam melhora significativa em seu estado de saúde. O processo inclui  

curativos específicos, óleo de girassol para hidratação e suplemento oral. Pacientes estes que 

tinham encaminhamento do médico vascular  para amputação de membros, mas com a 

insistência e trabalho da equipe os pacientes aderem ao programa e em um período curto de 

tempo, apresentam melhora gradativa e feridas totalmente fechada. Devolvendo qualidade de 

vida aos pacientes. Os atendidos no programa somam quarenta e oito pacientes, sendo eles 

acidentados, pós-Covid,  com muito tempo de internamento, debilitados, dificuldade de 

locomoção e na realização de tarefas diárias.  Assim devido o custo dos itens utilizados para o 

tratamento, para o prosseguimento do mesmo torna-se necessário a aprovação dos secretários 

para aquisição dos curativos e suplementos alimentar, tendo os mesmos um valor significativo. 

A representante do Município de Mangueirinha, Thais Sartor, fala aos presentes da importância 

de tratamentos para os pacientes, colocando que vários casos do seu Município já estão 

praticamente com as feridas fechadas, relatando que o programa deve continuar nesse formato 

pois está resgatando a dignidade dos pacientes, com a melhora impressionante em um curto 

espaço de tempo. Os demais também demonstram o interesse pelo programa e entendem da 

necessidade de manutenção e ampliação do mesmo, ficando aprovada a aquisição de 

suplementos e curativos especializados para o tratamento dos pacientes do programa feridas, 

com os custos repassados a cada município de origem do paciente atendido. 2) Terapias 

Alternativas: Ivete fala dos pedidos constantes no oficio 266/2021 (Coronel Vivida) e 153/2021 

(Vitorino) que apresentam alta demanda de serviços que não estão cadastrados nos 

credenciamentos vigentes, nas áreas de: Terapia Ocupacional com integração sensorial e 



 
bobath, terapia ocupacional, tratamento de reabilitação neurológica pelo método cuevas 

medeck exercise nível I, II e III – CME; Tratamento de reabilitação neurológica pelo Método 

Bobath; fonoaudiologia; fonoaudiologia especializada em linguagem; equoterapia; terapia 

craniossacral. Vilson secretário de Vitorino, fala da necessidade de tais serviços para os 

pacientes de seu Município, como também a secretária de Clevelândia e outros presentes. Aran, 

de Itapejara d’Oeste manifesta-se que em seu Município inclusive já realizou processos 

licitatórios sem sucesso. Os secretários relatam que estão recebendo demanda judicial para os 

serviços, ofícios da defensoria pública, não conseguindo profissionais para os atendimentos. 

Ivete informa aos presentes que foi incluso no credenciamento sessão de hidroterapia, com 

empresa para execução do serviço para os interessados. Fica definido que o CONIMS, conforme 

a necessidade de cada ente consorciado, execute credenciamento para a contratação dos 

serviços e atender a região. 3) Reajuste Procedimentos: Ivete apresenta o pedido da empresa 

Kozma Medicina Nuclear que solicita reajuste de 10% de preços nos procedimentos 

credenciados na medicina nuclear, pedido rejeitado pelos secretários.  Inclusive Ivete fala da 

nova empresa de Francisco Beltrão IBCOR Instituto Beltronense do Coração, que solicitou 

inscrição no credenciamento nos serviços de medicina nuclear pelos valores atualmente 

executados. Pedido de reajuste do procedimento laqueadura tubária pelo ISSAL, valor atual R$ 

711,02 – valor proposto R$ 1.017,06 – reajuste de 46%, pedido não aprovado; pedido (ISSAL) de 

reajuste do procedimento videolaparoscopia – valor atual R$ 237,50 - valor proposto R$ 285,00 

- pedido aprovado; procedimento punção lombar para coleta de liquor (Instituto São Rafael) – 

valor atual R$ 250,00 - valor proposto R$ 350,00 – pedido aprovado. Solicitação do ISSAL – ofício 

nº 084/2021 de 03 de novembro de 2021, procedimentos de urologia, para reajuste/inclusão de 

procedimentos. Colocação e retirada de Duplo J – valor atual R$ 437,36 – reajuste para R$ 

650,00 – aprovado o reajuste. OPM Duplo J R$ 200,00, aprovado. Taxa de vídeo para esses 

procedimentos – valor atual (R$ 300,00) – reajuste (R$ 350,00) – reajustes aprovado. 

Ureterorrenolitotripsia flexível – procedimento já incluso no edital; Ureterorrenolitotripsia 

rígida – valor proposto de R$ 6.000,00 – decidem os presentes que seja realizada pesquisa de 

preço, para o item ser levado para a próxima Assembleia Geral para discussão e 

aprovação/reprovação. 4) Tabela Unificada: Ivete apresenta tabela de procedimentos com 

valores realizados atualmente pelo CONIMS. Destacando que o Município de Pato Branco em 

seu novo formato apresenta valores superior os atualmente praticados pelo CONSÓRCIO. Os 

Secretários rejeitam a possibilidade de unificação dos valores, não aprovando tabela única para 

os procedimentos. Vilson secretário de Vitorino e presidente do CRESEMS fala que não houve 

sucesso nas tratativas na negociação com Pato Branco, em relação a tabela que será praticada 

por eles. Destacando não ser viável a unificação a tabela com os valores reajustados à maior. 5) 

Assuntos Gerais: 5.1) Serviços Descentralizados – Ivete fala dos serviços confecção de órteses 

oculares, prótese odontológica; endodontia; cirurgia menor oral que estão disponíveis nos 

credenciamentos, para que o Município possa divulgar para as empresas locais, solicitarem o 

inclusão. Em relação ao Pregão tendo os serviços de manutenção de ar condicionados, rede de 

frios sala de vacina, equipamentos médicos também está disponível para os Municípios 

consorciados. Rafael Secretário de Palmas fala dos serviços utilizados por seu Município 

(Manutenção de ar condicionado e rede de frios) relatando o ótimo trabalho realizado pelas 

empresas contratadas. Ivete ainda relata aos presentes do credenciamento que já está aberto 

referente a Casa de Apoio em Curitiba. 5.2) Neuropediatria – Ivete expõe que na especialidade 

está havendo muita demanda sendo necessário reorganizar o atendimento, onde Dr. Larissa 

Talamini credenciou novamente. 

 



 
 

  

5.3) Medicação Manipulada – Ivete fala da reunião na manhã de hoje realizada pela 7ª Regional 

de Saúde com farmacêuticos e gestores dos municípios. Como anteriormente deliberado pelos 

secretários Municípios, o CONIMS continua seguindo a forma pactuada na dispensação de 

medicamentos. O Consórcio adquire por meio de seus processos licitatórios, a medicação 

solicitada pelos Secretários Municipais de Saúde de cada Município consorciado. Caso os 

secretários necessitem reduzir ou ainda incluir/ampliar novos medicamentos devem sempre 

solicitar de forma expressa, para os procedimentos em cada novo processo. Em relação aos 

relatos que os profissionais médicos falam para os pacientes sobre os medicamentos 

dispensados e adquiridos pelos Municípios pelo CONIMS, Ivete fala que será oficiados as 

empresas que prestam serviços médicos ao CONIMS, que se abstenham de tal comentário, 

evitando transtorno aos Municípios. Os secretários entendem que os profissionais médicos 

poderiam em cada caso sob sua análise iniciar o tratamento com medicação mais branda, para 

na sequência, caso não obtenha sucesso ir para medicação mais abrasiva, uma forma de 

preservar a condição financeira também do Município, mas de forma alguma tendo o intuito de 

interferir na conduta médica de cada profissional. Será enviado aos municípios a relação de 

medicamentos manipulados, para análise e posterior inclusão/exclusão de item, preparando 

para o novo pregão de medicamentos manipulados. 5.4) Business Intelligence – BI Integrador – 

Ivete fala que o sistema, que combina análise integral, mineração de dados, visualização de 

dados, ferramentas/infraestrutura de dados e práticas recomendadas para ajudar as 

organizações a tomar decisões impulsionadas por dados. Na prática, o business intelligence 

oferece uma visão abrangente dos dados da organização e usa esses dados para gerar mudanças 

positivas, eliminar a ineficiência e se adaptar rapidamente às mudanças no mercado ou na 

cadeia de fornecimento.  Auxiliar na tomada de decisões ao transformar os dados em 

informações, tornar um recurso específico oferecido pelas equipes de BI com soluções de 

serviço dependentes da TI. As soluções de BI priorizam a análise de autoatendimento flexível, 

dados governados em plataformas confiáveis, a autonomia dos usuários e o acesso rápido à 

informação. Os secretários de saúde de Clevelândia Juliana, e Itapejara d’Oeste Aran, relatam 

que recebem do Tribunal de Contas do Estado oficio solicitando diversas informações na área 

de saúde, de gestão, planejamentos, ações de atenção básica e especialidades, os mesmos 

relatam aos presentes, que seus Municípios não possuem sistema de respaldo a todas as 

informações pormenorizadas solicitadas pelo TCE/PR, assim relatam ser de grande importância 

um sistema de gestão completa que atenda a necessidade do Município bem como aos órgãos 

de controle, entendem ser de grande ajuda uma ferramenta nesse formato de armazenamento, 

coleta de informações que possivelmente nos próximos anos outros Municípios serão instados 

a prestar tais informações. Decidem os presentes que o consórcio viabilize sistema de 

informática, viabilizando levantamento de informações, dados, coleta de preços de sistemas 

que atendam a demanda, conforme formato apresentado, realizando processo licitatório. 5.5) 

Unificação dos Credenciamentos (Laboratórios, SADT, Cirurgias Eletivas, COMSUS, Completar 

COMSUS) Ivete fala da junção de todos os serviços citados, mas com tabelas especificas de cada 

item, visando uma melhor organização administrativa dos Credenciamentos. Ficando os serviços 

do QUALICIS, Casa de Apoio e Atenção Básica no formato atual. Ivete informa aos presentes do 

Edital de Credenciamento da Atenção Básica  que está sendo alterado para viabilizar a ampliação 

da carga horária, para o máximo 64 (sessenta e quatro) horas semanais para o serviços dos 

profissionais médicos. Em relação as férias de final do Ano, Ivete fala que o CONIMS, 

permanecerá com os seus serviços a disposição em todo o período. Destacando que o serviço 



 
de transporte à Curitiba, conforme pedido dos Municípios ficará paralisado entre 17 dezembro 

de 2021 com retorno em 12 de janeiro de 2022. Em relação as compras ficará aberto até 20 de 

dezembro com retorno em 10 de janeiro de 2022, em casos de urgência mesmo nesse período 

ficará equipe de apoio, para auxílio. Presidente Paulo Horn, participa da reunião de forma 

virtual, falando aos presentes da ligação entre os Prefeitos e os Secretários de Saúde, em um 

ano conturbado e difícil, ainda sentindo os efeitos da pandemia, na população e nos serviços de 

saúde. Reconhece e agradece a importância de cada um dentro do trabalho prestado pelo 

Consórcio. Sendo necessário se manter forte e atuante no novo ano que logo se inicia, pois tem 

muito trabalho pela frente. Conta com o apoio e dedicação de cada secretário bem como de 

todo a equipe de funcionários do Consórcio para geração de serviços cada vez mais atuantes no 

atendimento da população referendada. Necessário também para continuar e ampliar os 

serviços prestados a participação dos governos do Estado e Federal, a fim de que os objetivos 

de assistência na saúde complementar sejam atingidos. Presidente volta a agradecer e 

parabenizar a todos os envolvidos nos serviços prestados pelos Consórcio,  parabenizando a 

Secretária Ivete, que estende  a todos os demais, relatando que nas reuniões que participa como 

foi o caso da última Assembleia da ACISPAR Associação dos Consórcios e Associações 

Intermunicipais de Saúde do Paraná, que o nome do  CONIMS foi enaltecido sendo isso um 

reconhecimento que cabe a cada um dos envolvidos, como forma de atingir o bem coletivo 

como finalidade do CONIMS na gestão de saúde dos Municípios Consorciados. Presidente Paulo, 

ainda fala aos presentes sobre a emenda parlamenta para custeio dos serviços de tratamento 

por ondas de choque, solicita que seja feito o uso do serviço bem como avaliação do mesmo, 

pois há possibilidade de novos recursos para o serviço, antes do aceite uma avaliação da 

evolução dos pacientes que estão recebendo o tratamento. Presidente se despede concluindo 

com o desejo de um Natal e um Ano Novo abençoado a todos. A secretária Executiva Ivete 

retoma a palavra, agradecendo as palavras do Presidente Paulo e aproveita a oportunidade e 

convida os Secretários de Saúde para participar juntamente com cada Prefeito Municipal na 

Assembleia Geral que será realizada no próximo dia 16 de dezembro, como a última do ano, 

para após a reunião uma breve confraternização de final de ano. 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/PR Saliane Pegoraro   __________________________  

Campo Erê/SC Rosalva Boligon  __________________________  

Clevelândia/PR Juliana Pacheco Linhares __________________________ 

Chopinzinho/PR Graziele Matte Dossena ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Galvão/SC João Paulo Garcia ___________________________ 

Honório Serpa/PR José Peron ___________________________ 



 
Itapejara D’Oeste/PR Aran Klein Fernandes __________________________  

Mangueirinha/PR Thais Sartor __________________________  

Palmas/PR Rafael Barboza Santos __________________________  

Palma Sola/SC Juliano Zandoná __________________________  

São Bernardino/SC Alceo Negri __________________________  

São João/PR Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste/SC Francielli Ligia Gracioli  __________________________  

Saudade do Iguaçu/PR Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Sulina/PR Ronan Ernzen __________________________  

Vitorino/PR Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   

   
 


