
 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 04/2017 

 

1.Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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. 04/2017, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, referente ao dia dezoito de maio de dois mil 

e dezessete, no caderno de Publicações Legais pág. B1, Ed. 6890 e no Site do CONIMS no dia dezoito de 

maio de dois mil e dezessete 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, confirma se todos os Secretários 

receberam por email a Ata 03/2017, sendo aprovada por todos.Coloca em apreciação a Pauta, a qual é 

aprovada por todos, passando a ser a seguinte:1.)Aprovação da Ata;2)Reajuste valores tabela SADT-

US;3)SADT-Exames Laboratoriais;4)Hemonúcleo-médico;5)Neuropediatria;6)Assuntos Gerais;6.1)RX-

Instituto Vida e Saúde, Coronel Vivida;6.2)Termo de Cooperação-Município Pato Branco-

RX;6.3)Medicamentos/Consultas empregados Conims;6.4)Parceria Consórcio Paraná Saúde;6.5)Saldo 

Cirurgias Eletivas.1.1)A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, inicia a reunião, com a aprovação da Ata 

por todos os Secretários.2)Foi pedido a proposta de alteração da tabela de credenciamento, sendo 

apresentado na tabela os valores SUS e Prestador, foi feito índice/média dos valores e serão repassados 

aos prestadores.3)SADT-Exames Laboratoriais, onde o credenciamento é valor SUS, mas os laboratórios 

não querem mais fazer alguns exames por esse valor.Foi apresentado a proposta da tabela CISAMOSC 

onde está sendo aplicado 41,23% sobre o valor utilizado em média.Os exames básicos valor SUS estão 

defasados, foi aprovado o aumento da tabela de credenciamento de exames laboratoriais e para os exames 

sem código SUS, será trabalhado o valor de  40% para o prestador.A proposta de alteração de exames 

laboratoriais, o processo será por cota global, e não unitária, portanto o Município terá a obrigação de 

observar o rodízio dos prestadores dentro do teu território, sem centralizar.Os rotineiros e os emergenciais 

serão divididos iguais entre os laboratórios.4)O Estado através do Município de Pato Branco repassaria ao 

Consórcio o valor de R$14.000,00(quatorze mil reais),para cobrir o custo referente ao contrato do médico 

clínico geral, que assume no dia primeiro de junho de dois mil e dezessete, aprovado.5)Neuropediatria –

Consultas/exames, as consultas serão realizadas em Francisco Beltrão com a Dra. Mabel no valor de 

RS80,00(Oitenta reais), na consulta será feito o laudo do Eletroencefalograma, aprovado.O Dr.Adilson 

atende cinquenta consultas e oito exames/semanais, fez a liberação para a técnica em enfermagem do 

Consórcio realizar os exames de Eletroencefalograma, e os laudos dos exames, aprovado.6.1)O Instituto 

Nossa Vida de Coronel Vivida, está credenciado como prestador para RX, será pago o valor SUS do exames 

mais filme.Do Município será faturado SUS mais filme, mais laudo.6.2)Termo de Cooperação-CONIMS com 

seus técnicos e materiais realiza os exames para os municípios, quando zerar a demanda, disponibilizará 

um técnico para realizar os exames de Pato Branco em igual número ao realizado para os 

municípios.6.3)Aprovado pelo Conselho Deliberativo que o empregado realize a consulta, exame de baixo 

custo, medicamentos e odontologia.Constituída a Comissão de Controle de Utilização do Serviço, 

sendo:Osvaldo, Clara e Aliandra.O valor gasto mensal será rateado per capta entre os municípios.Serão 

apresentadas planilhas dos gastos e reavaliadas pelo Conselho de Secretários e Assembléia dos Prefeitos, 

para sua continuidade ou suspensão.6.4)Recebemos o material referente ao processo do CONIMS estar 

se consorciando ao Consórcio Paraná Saúde.6.5)O salto atual das Cirurgias Eletivas é de 



R$1.508.192,85(hum milhão, quinhentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco 

centavos).6.6)Feita a cotação da viagem para Congresso de secretários a Brasília.6.7)Pedido dos 

Secretários para encaminhar Ofício ao Prefeito de Pato Branco Augustinho Zucchi/Depatran, para rever as 

multas dos carros oficiais nas dependências dos hospitais e clínicas.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 

Chopinzinho Fabiano Popia __________________________ 

Clevelândia Valmir Chiochetta __________________________ 

 
Coronel Vivida 
 

Liliane G. Fontanive __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Manguerinha Ivoliciano Leonarchik ___________________________ 

Mariópolis Giovana Abegg __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa __________________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Campo Erê Cátia Ferlim da Veiga __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

São Bernadino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço do Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 



CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

   

 
 


