
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo  
02/2017 

Reunião Extraordinária 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 
Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, situado na Rua Afonso Pena,1902, 
Bairro Anchieta, no Município de Pato Branco, reúne-se, o Conselho Deliberativo do 
CONIMS, conforme relação ao final, sendo que os que fazem parte representar estão 
amparados por procuração específica para o ato. A convocação foi através do Edital 
nº02/2017, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia 28 de abril de 2017, no caderno 
de Publicações Legais, Página B19, edição nº 6876 e encaminhado a todos os membros do 
Conselho Deliberativo. A Reunião Extraordinária, sob a Presidência do Sr. Altair José 
Gasparetto tem como pauta:1) Responsabilidade Técnica da Contabilidade para a Entidade. 
2) Assuntos Gerais. O Presidente do CONIMS, inicia agradecendo a presença de todos e 
ressalta que devido a licença maternidade da Contadora atual, que exercia a Função em  
Confiança como Encarregado de Contabilidade, recebendo FG no valor de R$ 2.416,05(dois 
mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinco centavos), será feita a alteração para 
Responsabilidade Técnica obedecido o montante definido no Plano, de R$ 845,61 
(oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), e por exigência do Tribunal de Contas 
e do Plano de Empregos do CONIMS, será atribuído para ocupante de emprego efetivo, 
contadora Mariana Grahl. Aprovado. 2.1) Apresentada a situação atual do Hemonúcleo, com 
planilha de alteração do quadro de Pessoal, demonstrando a redução de custos caso 
houvesse o retorno imediato dos  servidores cedidos ao Hemonúcleo para o CONIMS, 
decidido por unanimidade, pela manutenção da parceria com o Estado do Paraná (7ª 
Regional) mantendo a cessão de cinco funcionários deste CONIMS para o Hemonúcleo. 
2.2) Solicitar à SESA PR celeridade ao processo de encaminhamento do Termo de 
Devolução dos ônibus do CONIMS ao Estado, com posterior Termo de Cessão aos 
Municípios. 2.3) Rendimento do Convênio Estadual N° 062/2013- Equipamentos, posição de 
rendimentos até 31/08/2017 R$ 875.355,89 (oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e 
cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada e será 
assinada por todos os participantes nesta reunião. 
 
 

Participante     Município    Assinatura 

Altair José Gasparetto             São João              ______________________ 

Juarez Votri                                        Vitorino                                ______________________ 

Rafael Caleffi                         São Lourenço Do Oeste                 ______________________ 

Ivete Maria Lorenzi  CONIMS   ______________________ 

Katiuscia Albuquerque  CONIMS   ______________________ 

Maria Cecília Vannucchi              CONIMS                            ____________________ 
 
Marcos José Brandoli de Lima     CONIMS                            ____________________ 


