ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
003/2021

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reúnem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, por videoconferência, os Prefeitos dos Municípios Consorciados, a
Secretária Executiva e a Advogada do CONIMS. A convocação foi realizada através do Edital de
Convocação 003/2021 de 17 de março de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal
Diário do Sudoeste do dia 18 de março de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7849
– Página B4 e encaminhado a todos os Prefeitos através de correio eletrônico. A participação web
ocorreu através do LINK: https://meet.google.com/fym-sojb-yes. Os membros presentes, conforme
relação gravada no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata após sua aprovação,
sendo que os que se fazem representar encaminham procuração para tanto. A Secretária Executiva
abre a reunião dando boas-vindas a todos os participantes e comunica que Advogada Dra. Maria
Cecília também participa online. O Presidente Paulo Horn cumprimenta a todos, ressalta que a
Assembleia Extraordinária foi previamente marcada para as 09:00 horas, mas devido a reunião do
CIRUSPAR na Sede da AMSOP em Francisco Beltrão, que coincidiu no mesmo horário e data, ficou
acordado entre os participantes para às 15:00 horas, inicia fazendo a leitura da pauta: 1) Processo
Seletivo Simplificado – PSS – Municípios Covid-19; 2) Proposta de Reajuste e Inclusão; 3) Proposta
de Telemedicina; 4) Assuntos Gerais; 4.1) Proposta de Inclusão; 4.2) Tratamento Precoce da Covid19. Dá-se início da discussão e deliberações dos assuntos da pauta: 1) Ivete fala do Processo Seletivo
Simplificado foi apresentado conforme planilha com informações repassadas pelos Municípios
interessados, que manifestaram expressamente interesse, descrevendo quantidade, função, carga
horária semanal e tipo de vaga, se aberta ou cadastro de reserva, conforme quadro abaixo. Dra. Maria
Cecília fala sobre a possibilidade dos Municípios definir uma gratificação acima do valor base
constante na tabela do CONIMS para cada função, como uma forma também de atrativo para os
candidatos devido ao momento pela procura de profissionais da área de saúde. Não seria um
aumento da remuneração, mas um estímulo estabelecendo valor de gratificação, pois há profissionais
declinando de suas funções em outras entidades devido até mesmo questões psicológicas, que estão
afetando as equipes de linha de frente do enfrentamento da Pandemia. O PSS destinado aos
municípios será única e exclusivamente para atendimentos na linha de frente do Covid-19 em cada
Município, com gratificações condizentes e adequada com a realidade da nossa região, como um
incentivo. E adicionalmente os cargos do CONMS que sofreram vacância no período, sendo
necessária reposição. As planilhas foram avaliadas e aprovadas pelos participantes, os valores de
gratificações serão definidos em cada Município e repassados ao CONIMS para ajustar a tabela e
encaminhar o edital, ficou aprovado os quantitativos e definido que não será possível adesão de
Municípios após esta data, devido aos trâmites internos e para finalização do edital para as
publicações legais e informação junto aos Atos de Pessoal no Tribunal de Contas do Estado. 2)
Proposta de reajuste do ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco – reajuste cirurgia de
urologia, profissional médico que executará os serviços – Dr. Leandro Peyneau – Médico Urologista
e Dr. Fábio Franzoni, descreve os serviços a serem incluídos e solicitados para inclusão de materiais
necessários para a realização da mesma no Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área de Saúde
para prestação de Serviços Hospitalares e Ambulatoriais Eletivos – nº 001/2016, justificando

dificuldade de realização dos procedimentos em outros hospitais até mesmo de Curitiba. Devido a
insegurança no valor apresentado, não sendo possível descrever cada procedimento com clareza e
fixar valor, Ivete irá verificar para que seja realizado levantamento de acordo com os laudos médicos
que estão junto ao Consórcio, para padronização de valores de cada procedimento e apresentado
para deliberação em Assembleia. 3) Proposta da Telemedicina, pois é uma área da telessaúde que
oferece atendimento médico de foram remota. Permite atender pacientes através da teleconsulta,
interpretar exames médicos (telediagnóstico), telemonitoramento, entre outros, tudo feito
remotamente. Ivete apresenta o projeto piloto de Telemedicina com oferta via Consórcio, específico
inicialmente na Cardiologia. A proposta é executar as consultas por telemedicina com no máximo dois
municípios, o paciente no seu Município de origem em uma sala de atendimento na unidade de saúde,
juntamente com a profissional de enfermagem, através do prontuário eletrônico do sistema CONIMS,
sendo mais uma ferramenta de inovação e auxilio a população. Vice-Prefeito de Mangueirinha,
Leandro Dorini, se mostra preocupado com a questão, pois relata que muitos pacientes reclamam da
falta de atenção no atendimento médico presencial, o que poderia se agravar com o atendimento
virtual. Os Municípios de Coronel Martins/SC e São Lourenço do Oeste/SC, se prontificaram a usar o
serviço de telemedicina e participar do projeto. Como dois Municípios apresentaram interesse no
projeto, o CONIMS irá realizar estudo de viabilidade com aprofundamento da questão e verificar junto
a Prestadora do Serviço maiores detalhes, informações e valores para discussão em nova
Assembleia.4) Assuntos Gerais. 4.1) A Clínica Radiológica Sudoeste apresentou a solicitação de
inclusão de procedimento de mamografia digital no Credenciamento nº 003/2017, justificando a
proposta da mamografia convencional para a digital, na maior qualidade do exame, com imagens
mais precisas, gerada em arquivo digital para armazenamento, facilidade do diagnóstico, redução do
desconforto no momento da realização do exame. A Prefeita Rozane, fala da dificuldade financeira
dos Municípios, mesmo ficando os dois credenciamentos, como forma de transição. Prefeito Nilson
de Bom Sucesso do Sul, entende que terá dificuldade com a população, na tentativa de justificar as
questões de escolhas (convencional/digital) do exame. Assim, diante dos apontamentos
apresentados pelos participantes decidem que, o exame convencional tem o valor de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais), a proposta do exame digital seria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), seja
apresentada contraproposta no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para a prestadora do
serviço, visando reduzir as despesas, mas entendendo os benefícios do exame na modalidade digital.
4.2) Tratamento Precoce da Covid-19, Ivete fala que o profissional médico Edson Fressato, estaria
disponível na Sede do Consórcio para dar suporte aos profissionais médicos dos Municípios
Consorciados, no tratamento precoce da Covid-19,(o tratamento precoce das pessoas com
sintomas/diagnostico, e não a distribuição de maneira profilática para toda a população), com a
utilização do Kit de medicamentos. Saliane Secretária de Saúde de Bom Sucesso do Sul, fala que os
Médicos de seu Município já prescrevem tais medicamentos. Ivo Secretário de Mangueirinha,
descreve a preocupação devido a questão do TCE/PR referente a aquisição e tais medicamentos que
a falta de comprovação científica do uso em casos do Covid-19. Ivete fala que o médico Edson
Fressato estará disponível a quem tiver interesse, que se propõe a abrir um canal de comunicação
no atendimento e suporte médicos aos pacientes acometidos pela Covid-19. Deliberado que se for
uma forma para evitar internamentos e auxiliar a população que seja verificado se o CONIMS tem
medicamentos suficientes, saldo e o custo de aquisição de novos medicamentos, que seja realizado

o levantamento. Ainda nos assuntos gerais Ivete, fala do trabalho da Fisioterapeuta da UTI da
Policlínica Pato Branco Camila da Silva Barbosa Ramos que irá realizar em forma de videoconferência
na próxima semana uma capacitação aos profissionais de saúde, tendo como público alvo, Médicos,
Equipes de enfermagem e fisioterapeutas, sobre o uso de equipamentos, manejo de pacientes em
leito de UTI, o uso de oxigênio – Manejo do Paciente Covid-19, o link será repassado aos Municípios
e ficará gravada para que todos os profissionais envolvidos na questão do Covid-19 possam assistir,
visando melhorar e facilitar o trabalho, compartilhando conhecimento, como iniciativa de amparar os
Municípios. Ivo de Mangueirinha, fala da problemática com relação ao risco de falta de anestésicos e
sedativos para uso nos hospitais devido à grande demanda no país e as doses enviadas pelo
Ministério da Saúde, já estaria em falta novamente e pede ao Presidente Paulo e o Prefeito Nilson de
Bom Sucesso do Sul, como Presidente da AMSOP buscar com o Governo do Estado agilidade no
repasse aos hospitais de tais medicamentos essenciais neste momento da pandemia. Prefeito Nilson,
fala do desespero que está situação da nossa região, mas que todo dia está em contato com o
Governo do Estado, visando cobrar ações e medidas, que o Estado está com dificuldade na obtenção
de medicamentos. Presidente Paulo, fala de situação crítica, com a alta demanda de medicamentos
e equipamentos de saúde, gerando maior problemática de aquisição, distribuição, mas que está
buscando alternativas como as apresentada na Assembleia de hoje, visando contribuir com os
Municípios e reduzir danos à saúde pública da nossa região, ressaltando novamente a importância
do Consórcio e a união de todos, que em momento próximo e ainda mais desafiador para transformar
o CONIMS, atuante além da área de saúde para ser multifinalitário e amparar ainda mais nossos
Consorciados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a todos, ressalta a importância de
união de todos do Consórcio, para o momento tão delicado, com as orientações e sugestões a serem
resolvidas e dá por encerrada a reunião, cuja ata é lavrada por mim, Elires Marinho de Melo
Menegussi, e, após lida e aprovada, assinada por todos os presentes, conforme relação abaixo.
MUNICIPIOS

Coronel Domingos Soares/PR

Coronel Vivida/PR

HONÓRIO SERPA
São Lourenço do Oeste/SC

Itapejara D'Oeste/PR

Mariópolis/PR

Sulina/PR

QUANTIDADE

FUNÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO VAGA

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

40 HORAS

ABERTA

1

MÉDICO CLÍNICO GERAL

40 HORAS

ABERTA

1

ENFERMEIRO

40 HORAS

ABERTA

2

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

3

ENFERMEIRO

40 HORAS

ABERTA

2

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

40 HORAS

ABERTA

1

FISIOTERAPEUTA

40 HORAS

ABERTA

1

MÉDICO CLÍNICO GERAL

40 HORAS

ABERTA

1

ENFERMEIRO

40 HORAS

ABERTA

1

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

1

MÉDICO CLÍNICO GERAL

40 HORAS

ABERTA

4

ENFERMEIRO

40 HORAS

ABERTA

1

MÉDICO CLÍNICO GERAL

40 HORAS

RESERVA

4

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

1

FISIOTERAPEUTA

40 HORAS

ABERTA

1

ENFERMEIRO

40 HORAS

ABERTA

1

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

1

ENFERMEIRO

40 HORAS

RESERVA

1

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

ABERTA

Criação de Funções Temporárias - COVID-19

Função

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

QUANTIDADE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

40 HORAS

3

ENFERMEIRO

40 HORAS

11

FISIOTERAPEUTA

40 HORAS

2

MÉDICO CLÍNICO GERAL

40 HORAS

4

TEC. DE ENFERMAGEM

40 HORAS

11

PRESENCIAL:
ASSINATURA
CONIMS

IVETE MARIA LORENZI

__________________________

CONIMS

ELIRES M. DE MELO MENEGUSSI

__________________________

MUNICÍPIO

REPRESENTANTE

ASSINATURA

BOM SUCESSO DO SUL/PR

NILSON ANTONIO FEVERSANI

__________________________

BOM SUCESSO DO SUL/PR

SALIANE PEGORADO

__________________________

CHOPINZINHO/PR

EDSON LUIZ CENCI

__________________________

CORONEL MARTINS/PR

MOACIR BRESOLIN

__________________________

CORONEL MARTINS/PR

RENATO ASSIS CALLIAGI

__________________________

CORONEL VIVIDA/PR

VINICIUS TOURINHO

__________________________

CORONEL D. SOARES/PR

EDSON LUIZ FÁVERO

___________________________

HONÓRIO SERPA/PR

JOSÉ PERON

__________________________

CAMPO ÊRÊ/PR

ROZANE MOREIRA

__________________________

ITAPEJARA D' OESTE/PR

ARAN KLEIN FERNANDES

__________________________

JUPIÁ/SC

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ

__________________________

MANGUEIRINHA/PR

LEANDRO DORINI

__________________________

MANGUEIRINHA/PR

IVOLICIANO LEONARCHIK

__________________________

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC

CAMILA LORENZETTI

__________________________

SAUDADE DO IGUAÇU/PR

MAICON ANTONIO MEZZALIRA

__________________________

SULINA/PR

RONAN ERNZEN

__________________________

SULINA/PR

PAULO HORN

__________________________

CONIMS

MARIA CECÍLIA S. S. VANNUCCHI

__________________________

VIRTUAL:

