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Aos dezesseis 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, situado na Rua Afonso Pena, 1902, 

Bairro Anchieta, Município de Pato Branco/PR, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os 

Prefeitos dos Municípios Consorciados, conforme relação ao final, sendo os que se fizerem 

representar encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada através do Edital 

de Convocação 006/2021 de 06 de dezembro de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário 

Oficial, Jornal Diário do Sudoeste dia 07 de dezembro de 2021, no caderno de Publicações Legais, 

Edição nº 8031 – Página B3 e encaminhada a todos os Prefeitos através de correio eletrônico, 

além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A Assembleia tem a 

seguinte pauta: 1) Homologação de Reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde; 

2) Unificação dos Editais de Credenciamento; 3) Proposta BB Dental; 4) Assuntos Gerais: 4.1) 

SUS – Carta; 4.2) Solicitação Ingresso Pato Branco/PR. Presidente Paulo dá as boas-vindas aos 

presentes e inicia colocando em discussão a Ata 005/2021, ficando a mesma aprovada. 

Presidente Paulo, convida o Prefeito de Pato Branco Sr. Robson Cantu e a Sra. Lilian Secretaria 

Municipal de Saúde para explanarem aos presentes suas razões para solicitar a inclusão do 

Município de Pato Branco para novamente fazer parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde – 

CONIMS.  Lilian inicia a fala, relatando a importância de estar reunidos em Consórcio, inclusive 

Pato Branco, que desde o início de seu trabalho neste ano à frente da Secretária Municipal de 

Saúde, busca o retorno ao Consórcio, entende que a dificuldade de consultas especializadas e 

exames para atender a população que cada vez mais busca de atendimento em saúde, como 

uma forma de agilizar, regularizar e ampliar atendimentos, solicita aos presentes a aprovação 

de Pato Branco para  fazer parte do Consórcio. Prefeito Robson Cantú, fala aos presentes que 

busca somar esforços, que entende a força do Consórcio e também a força que Pato Branco tem 

perante a região, juntar esforços para se tornar mais forte, visando a gestão de saúde com 

qualidade, tornando-se um centro de saúde de nossa região, para atender ainda mais e melhor 

a nossa população. Descreve que nas reuniões com a regional de saúde, com a Secretaria de 

Estado de Saúde, com o próprio Governo do Estado, todos entendem que a união será ainda 

mais viável para o fortalecimento da região na área de saúde. Com a saúde mais próxima dos 

pacientes, em um região rica de oportunidades, com a possibilidade de torna-se um Centro 

Regional de Saúde. Assim, diante do que foi apresentado, dos argumentos expostos e 

encaminhamento de Ofício nº 520/2021 ao CONIMS, solicita aos presentes a aprovação do 

nome do Município de Pato Branco, para novamente fazer parte do CONIMS, de forma parcial, 

utilizando os serviços, credenciamentos e pregões relacionados a aquisição de materiais, 

insumos, medicamentos e serviços de manutenção das estruturas da secretária de saúde, sem 

utilizar os serviços de consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Prefeito Robson Cantu, 

despede-se dos presentes. Lilian retoma a palavra para falar do Convênio – Acesso PB, do 

reajuste pelo índice IGPM. Edina da Secretária de Saúde de Pato Branco, fala que desde 

setembro reajustou o contrato com os prestadores de serviços (ISSAL e Instituto Policlínica), pelo 

índice que consta do contrato entre eles, qual seja IGPM, mas que o repasse dos Municípios, 

não foi repactuado desta forma, assim Pato Branco está arcando com todo essa diferença no 



 
repasse. Esclarece que com o novo contrato o INTEGRA HOSP, que será inicializado em janeiro 

do próximo ano terá definido os pontos bem claramente, não restando dúvida para as partes 

envolvidas: rateio por utilização; equiparação de valores em 50% para cada prestador; 

repactuação pelo índice IPCA; reajuste a cada 24 meses com vigência de 24 meses o contrato. 

Edina e Lilian deixam livre a palavra para dúvidas dos presentes, sem mais também se retiram 

da Assembleia. Presidente Paulo segue a pauta da reunião, alertando que o assunto Pato Branco 

retoma ao final, para discussão e deliberação. 1) Homologação de Reunião do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde; Presidente Paulo, apresenta tabela de pedido de reajuste de 

procedimentos, com análise do valor atual, o proposto e a busca de preços dos mesmos, com as 

médias e percentual de reajuste. Ivete fala que, com exceção dos procedimentos 

videolaparoscopia e punção lombar para coleta de liquor, os demais pedidos de reajustes são 

para procedimentos de urologia, que estão com demanda dos Municípios, Prefeitos de Bom 

Sucesso do Sul e São João falam que tais procedimentos são necessários e precisam ser 

aprovados, devido à grande demanda. Restando aprovado pelos presentes da seguinte forma: 

Ureterolitotripsia transureteroscópia pela média, R$ 5.396,79; Colocação e retirada de Duplo J, 

reajuste para R$ 650,00; Taxa de vídeo urologia reajuste para R$ 350,00; OPM cateter duplo J 

reajuste para R$ 200,00; videolaparoscopia reajuste para R$ 285,00 e punção lombar para coleta 

de liquor reajuste para R$ 350,00. Em relação as terapias alternativas: Terapia Ocupacional; 

Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Bobath; Tratamento de Reabilitação 

Neurológica pelo Método Cuevas Medck Exercise Nivel I, II e III – CME; Tratamento de 

Reabilitação Neurológica pelo Método Bobath; Fonoaudiologia; Fonoaudiologia Especializada 

em Linguagem; Equoterapia e Terapia Craniossacral. Presidente Paulo fala das terapias que 

também em seu Município teve demanda judicial que estão efetuando pagamento para o 

tratamento de paciente, que o Estado atua em 50% do pagamento, entende que os serviços são 

necessários pois a demanda existe e com possibilidade de crescer ainda mais. Fica aprova a 

busca de preços e procedimentos necessários para realizar o credenciamento de empresas para 

a prestação das terapias citadas acima. Em relação ao Bussiness Intelligence – BI Integrador, 

Presidente fala que é um sistema 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. Presidente Paulo, fala do sistema de informação dentro dos sistemas dos 

Municípios/Consórcio, que será de grande auxilio para as ações e gestão de saúde, é a 

consolidação de informações clínicas para um melhor atendimento ao cidadão. Hoje as 

informações estão descentralizadas e precisamos rever isso. Futuramente, atrelar o pagamento 

de fornecedores com dupla checagem, garantindo maior transparência e confiabilidade aos 

municípios e prestadores. Fica aprovado para dar prosseguimento no estudo de viabilidade do 

sistema, com cotação de preços e busca de empresas fornecedoras do sistema adequado a 

necessidade. 2) Unificação dos Editais de Credenciamento; Presidente Paulo fala sobre a 



 
unificação dos Editais de Credenciamentos, com o objetivo de adequar os mesmos e facilitar o 

acesso dos interessados. Unindo os credenciamentos: laboratórios, SADT, COMSUS, 

Complementar COMSUS; Permanecem isolados, Cirurgias Eletivas, QualiCis, Casas de Apoio e 

Atenção Básica. Fica aprovado pelos presentes, a unificação os editais de Credenciamentos 

conforme apresentados. 3) Proposta BB dental; Presidente Paulo, apresenta proposta do Banco 

do Brasil para procedimentos odontológicos, com valores e formato do convênio apresentado 

seguindo o regramento do Banco do Brasil, com plano integral no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), com diversos profissionais credenciados. Sendo apresentada duas proposta: Proposta 1: 

Consórcio efetue o pagamento mensal por empregado efetivo: Outros Serviços de Terceiros PJ 

– Dispensa de Licitação - 58 empregados efetivos x 18,00 = 1.044,00 mensal, podendo o 

empregado incluir seus dependentes com desconto em folha do empregado efetivo. Proposta 

2: Autorização para firmar convênio com a empresa onde o valor será descontado em folha de 

pagamento do empregado que optar pela utilização, sem custo ao Consórcio, podendo incluir 

seus dependentes com desconto em folha do empregado efetivo. Em discussão os prefeitos 

alegam que teriam problemas com os servidores de seus Municípios, assim decidem por aprovar 

a proposta nº 02 (dois). 4) Assuntos Gerais: 4.1) SUS – Carta; Presidente Paulo apresenta um 

modelo de Carta que será enviada aos pacientes atendidos, que poderia ser utilizada como 

modelo para avaliação de satisfação e também para indicar sugestões, reclamação dos serviços 

prestados. Fica aprovada a Carta – SUS elaborando um modelo próprio para o Consórcio para 

ser encaminhada aos usuários dos serviços. 4.2) Solicitação Ingresso Pato Branco/PR, Presidente 

Paulo retoma o assunto do ingresso de Pato Branco, apresentando as tabelas com os valores de 

despesa com pessoal com inclusão e sem Pato Branco, demonstrando os valores de cada 

Município Consorciado, assim como despesa com manutenção do valor fixo mensal, com o valor 

com e sem Pato Branco, fixando o valor do Município de Palmas. Nas tabelas apresentadas 

demonstra-se que com a entrada de Pato Branco haverá uma redução de valores para os atuais 

integrantes do Consórcio. Prefeito de São João, Clovis Mateus Cuccolotto, de Coronel Vivida 

Anderson Manique Barreto e Nilson Antônio Feversani de Bom Sucesso do Sul, manifestam – se 

favoráveis desde que mantenha no formato apresentado, ficando Pato Branco de fora dos 

serviços médicos de atendimentos, como consultas, exames, procedimentos e cirurgias eletivas. 

Assim fica aprovado o ingresso do Município de Pato Branco, ao CONIMS para integrar, de forma 

parcial, utilizando os serviços, credenciamentos e pregões relacionados a aquisição de materiais, 

insumos, medicamentos e serviços de manutenção das estruturas da secretária de saúde. Com 

relação com convênio Acesso, o Município de Pato Branco, possui contrato firmado com os 

hospitais, Instituto Policlínica e ISSAL, onde o índice de reajuste de valores é o IGPM. Sendo que 

em setembro de 2021 efetivou tal reajuste, trazendo então para discussão em Assembleia Geral 

de como proceder com a diferença R$ 111.143,08 de setembro a dezembro de 2021, visto que 

até então somente Pato branco arcou com a mesma, onde ficou deliberado: A diferença que 

Pato Branco repassou aos hospitais de setembro a dezembro de 2021 será paga a Pato Branco 

pelos municípios consorciados através de desconto em sua primeira fatura junto ao CONIMS, no 

valor total de R$ 111.143,08. O convênio Acesso – Pato Branco x CONIMS será reajustado 

anualmente através do índice IPCA. Com relação a cobrança dos municípios consorciados, tanto 

o valor da diferença, como as próximas cobranças das competências mensais, será realizado 

uma assembleia virtual onde o CONIMS irá apresentar um estudo aos prefeitos e secretários 

para análise da melhor forma de cobrança dos municípios consorciados, seja por atendimento, 



 
per capita ou por valor de procedimento. 4.3). Com o ingresso de Pato Branco tendo a 

perspectiva de aumento de trabalho devido a ampliação da população referendada para 

atendimento, nos mais diversos setores do CONIMS, verifica-se a necessidade de contratação 

de pessoal: 01 Farmacêutico/ setor de compras 40 horas semanais; 01 Administrativo / Setor de 

Controladoria de Execução; 02 Administrativo/ Setor de Licitação e Contratos. Elaborado um 

relatório de custo mensal para as novas contratações, sendo apresentado neste momento, 

somando um valor total em média para as quatro contratações R$ 21.085,41 (vinte um mil, 

oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) mensal. Fica aprovada pelos presentes as novas 

contratações, por entenderem o aumento da demanda de trabalho principalmente no setor 

administrativo, com o valor da despesa não impactar de forma significativa no CONIMS, tendo 

mais amparo de recursos humanos para atender os Municípios Consorciados. 4.4) Tendo em 

vista o visível crescimento/ampliação dos serviços do Consórcio, e a entrada de mais Municípios 

e principalmente a fim de adequar os documentos institucionais, propor-se que a equipe técnica 

do Consórcio revise e adeque os documentos institucionais como: Contrato de Consórcio 

Público, Estatuto Social; Regime Interno; Organograma; Plano de Empregos e Salários. Sendo 

apresentada aos presentes duas propostas de formato de trabalho para análise e alterações 

necessárias para adequação citadas acima, assim fica aprovada a proposta número 02: Comissão 

de Secretários, com posterior homologação e Assembleia Geral. Sendo que o estudo, análise e 

deliberações dos documentos elaborados pela equipe técnica do Consórcio, serão discutidos 

com tal comissão e posterior encaminhamento para a Assembleia Geral. Com praticamente 

todos os empregados do Consórcio presentes no Auditório o Presidente faz uma breve 

explanação dos serviços prestados pelos Consórcio no ano de 2021, mesmo com toda a 

dificuldade de mais esse ano com a pandemia, os atendimento e serviços foram ampliados para 

atender os Municípios Consorciados, fazendo uma demonstração do quantitativo das licitações, 

credenciamentos, compras, farmácia, atendimentos laboratoriais, médicos, cirúrgicos e todo o 

serviço prestado, serviços descentralizados. Apresentando as unidades físicas vinculados ao 

CONIMS, como o CRE de São Lourenço d’Oeste/SC, CRE de Chopinzinho/PR e CAPS AD III de 

Coronel Vivida/PR. Diante de toda a explicação e apresentação Presidente Paulo, agradece a 

todos os Prefeitos, Secretários de Saúde, empregados do Consórcio, prestadores de serviços, 

que são os que realmente fazem o atendimento acontecer, sendo os verdadeiros responsáveis 

por todos o serviço prestado pelo CONIMS, em prol da população referendada. Presidente Paulo 

novamente agradece a presença de todos e na pessoa da Secretaria Executiva Ivete agradece 

pelo esforço e dedicação de cada um, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo, nada mais 

havendo a tratar, dá por encerrada a Assembleia, cuja ata é lavrada por mim, Elires Marinho de 

Melo Menegussi, e, após lida e aprovada, assinada por todos os presentes, conforme relação ao 

final. 

MUNICÍPIO                 REPRESENTANTE      ASSINATURA 

BOM SUCESSO DO SUL/PR NILSON ANTONIO FEVERSANI  __________________________ 

CAMPO ERE/SC ROSALVA BOLIGON __________________________ 

CHOPINZINHO/PR EDSON LUIZ CENCI __________________________ 

CORONEL DOMINGOS SOARES/PR JAYME LAZARETTI __________________________ 



 
CORONEL MARTINS/SC VALCIR ALVARISTO __________________________ 

CORONEL VIVIDA/PR ANDERSON MANIQUE BARRETO __________________________ 

GALVÃO/SC JOÃO PAULO GARCIA __________________________ 

ITAPEJARA D’OESTE VILMAR SCHMOLLER __________________________ 

JUPIÁ/SC VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUS __________________________ 

MANGUEIRINHA/PR IVOLICINAO LEONARCHIK __________________________ 

MARIÓPOLIS/PR DILCEU MACHADO __________________________ 

NOVO HORIZONTE/SC ROGÉRIO ACACIO MASCARELLO __________________________ 

SÃO BERNARDINO/SC DALVIR LUIZ LUDWIG __________________________ 

SÃO JOÃO/PR CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO __________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC FRANCIELLI LIGIA GRACIOLLI __________________________ 

SAUDADE DO IGUAÇU/PR DARLEI TRENTO __________________________ 

SULINA/PR PAULO HORN _________________________ 

VITORINO/PR MARCIANO VOTTRI __________________________ 

CONIMS  IVETE MARIA LORENZI __________________________ 

CONIMS ELIRES M.M. MENEGUSSI __________________________ 

 


