
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 001/2018 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas dependências do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, reúne-se o Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A convocação foi realizada 
através do Edital Nº. 001/2018, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno Integrante da Edição 
n°7069 Pag. B1, de dois de fevereiro de dois mil e dezoito, e no Site do CONIMS, e encaminhada 
através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de recebimento via 
contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme relação ao final assina o livro de 
presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar estão amparados 
por procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião 
agradecendo a presença de todos os Secretários. Coloca em apreciação a Pauta, a qual é aprovada 
por todos, passando a ser a seguinte: 1) Encerramento Exercício/2017; 2) Recurso MS – Portaria 
3.994,28/12/2017; 3)CAPS AD III; 4)Implantação de novos serviços; 5)Cirurgias Eletivas; 6)Assuntos 
Gerais. O Controle Interno, Marcos Brandoli, apresenta a Execução do Contrato de Rateio 2017, 
conforme planilhas em anexo.2)Recurso MS – Portaria 3.994 de 28/12/2017, valor do Rateio R$ 
454.000,00(quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais), dinheiro já está na conta Gestor SUS  Pato 
Branco, será utilizado em exames laboratoriais e de imagem e procedimentos ambulatoriais 
credenciados tabela SUS, através do Edital de credenciamento 003/2017, com apresentação de fatura 
SUS, aprovado.3)Realizado levantamento da manutenção do CAPS AD III, serviço Regional localizado 
em Coronel Vivida, apresentado aos Secretários, valor médio para PSS/Concurso Público, R$ 
103.313,85(cento e três mil, trezentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), aprovado Concurso 
Público e rateio de custo anual sobre R$ 116.406,65 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais 
e sessenta e cinco centavos). 4) A profissional de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Alice Donato 
Gonzalez tem interesse em atender no CONIMS pelo credenciamento, no valor de R$40,00(quarenta 
reais) a consulta, aprovado. A CDIP –Clinica de Diagnóstico por Imagem, solicita a inclusão dos 
procedimentos: Espectroscopia no valor de R$268,75(duzentos e sessenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos) e Volumetria Hipocampal no valor de R$268,75(duzentos e sessenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos), ambos não aprovados. Laserterapia o valor do procedimento é de 
R$218,75(duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), não aprovado.5) Cirurgias Eletivas 
saldo em janeiro de 2018, anexo planilha, Portaria 163, prorroga o prazo para a execução da estratégia 
de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).6) Assuntos Gerais; 6.1)Disponibilidade de 16 unidades de Suporte Porta Copos (50ml) com 
botão no valor de R$ 23,00(vinte de três reais) cada; Disponibilidade de dezenove torneiras automáticas 
com três pedais para acionamento de Álcool, sabão e água, acompanha bica fixa, atende as exigências 
da vigilância sanitária, acabamento do pedal em ABS(alta resistência) acabamento da torneira 
cromado, acionamento elétrico 110/220, reservatório sabão/álcool, aproximadamente 1.250 ml, 
regulador de pressão de água; 6.2)Adequar a população dos municípios conforme MS com a 
estimativa/2013, aprovado; 6.3)Participação do 34º Congresso Nacional em João Pessoa/PB, de 
quinze  à dezessete de agosto de dois mil e dezoito, fazer cotação aéreo e estadia  e passar para os 
municípios.6.4)Foi apresentado o Relatório Receita/Despesa Hemonúcleo, com Superavit de R$ 
39.158,44 ( trinta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos ).6.5) 
Apresentado os relatórios de utilização dos serviços de Setembro à Dezembro de 2017 dos funcionários 
do CONIMS, sendo que está sendo respeitado o valor proposto mensal. Nada havendo mais o que 
tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada 
e será assinada por todos os presentes nesta reunião. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliene Pegoraro __________________________ 

Chopinzinho Fabiano Popia  __________________________ 

Clevelândia Wanessa Plakitken __________________________ 

Coronel Domingos Soares Sylvia Dayana Dutra __________________________ 

 
Coronel Vivida 
 

Liliane G. Fontanive __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik __________________________ 

Mariópolis Giovana Abegg __________________________ 

São João                                                 Deise Gasparetto __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa 
__________________________ 

 



 

 

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’Oeste Kamila T. Catani __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

   

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 


