
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
003/2019 

 
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, no Auditório do Edifício 

Comercial Polesello, nº 518, 3º andar, situado na rua Coronel Bertaso, esquina com a rua Rui Barbosa, 

centro na cidade de São Lourenço do Oeste/SC, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os 

prefeitos dos municípios consorciados, conforme relação ao final. A convocação foi feita através do 

Edital n° 003/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, nos dias 01 e 02 de junho de 2019, no 

caderno de Publicações Legais, página B4, edição 7399, e encaminhado a todos os prefeitos através 

de correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via telefone. A Assembleia, sob a 

presidência do Sr. Altair José Gasparetto tem como pauta: 1) Solicitação do Município de Pato Branco; 

2) Homologação pauta do Conselho de Secretários; 2.1) Novos credenciamentos; 2.2) Plano de 

Trabalho COMSUS; 3) Assuntos Gerais; 3.1) Plano de Empregos; 3.2) Ambulatório de São Lourenço 

do Oeste; 3.3) Ofício do Município de Irati/SC; 3.4) Cirurgias Eletivas; 3.5) Reunião Comissão de Saúde. 

O Presidente do CONIMS, Sr. Altair José Gasparetto deu início à Assembleia agradecendo a presença 

de todos e colocando a Ata 002/2019 para aprovação, sendo aprovada por todos. 1) Solicitação do 

Município de Pato Branco: O Sr. Altair explicou que convidou o Prefeito de Pato Branco Agostinho Zuchi 

para a Assembleia onde teria a oportunidade de expor a solicitação, mas o mesmo não deu retorno e 

não compareceu, sendo, por isso, retirado o assunto da pauta. A entrada ou não de Pato Branco no 

Consórcio será decidida pelos prefeitos, sendo que o Prefeito de Itapejara D’Oeste, Sr. Agilberto, se 

manifestou contra antecipadamente. O Sr. Altair relatou que em pesquisa realizada foi constatado que 

a maioria dos procedimentos realizados pelo CONIMS tem valor mais baixo que os pagos pelo 

município de Pato Branco, e que para a entrada deste no Consórcio seria necessária outra sede para 

atendimento dos pacientes para que não fosse prejudicada a qualidade dos atendimentos. 2) Na 

sequência o Sr. Altair passou a palavra para a Secretária Executiva D. Ivete, para que passasse a 

apresentar a pauta aprovada no Conselho de Secretários para Homologação. A Sra. Ivete iniciou 

elogiando o novo ambulatório de São Lourenço D’Oeste e passou aos itens para homologação: 2.1) 

Novos credenciamentos: médico gastropediatra para oito horas mensais, no valor de quarenta reais a 

consulta; credenciamento para realização de microcirurgia de Tumor de Órbita, valores tabela SUS; 

reajuste de valor de exames de Topografia realizados pela Dra. Fernanda Colferai para cento e 

cinquenta reais nos dois olhos; pedido de credenciamento da ginecologista Dra. Karine no valor para 

inserção de R$200,00(duzentos reais) e retirada R$150,00(cento e cinquenta reais), sem o 

fornecimento do dispositivo Intrauterino; credenciamento do Dr. Ronan Bertinatto para procedimentos 

ortopédicos pediátricos; todos os credenciamentos propostos serão realizados e cobrados conforme a 

utilização. Todas as demandas homologadas. 2.2) Plano de Trabalho COMSUS: a Secretária Sra. Ivete 

explicou que foi solicitada e aprovada pelo Estado a retirada do atendimento de médico geriatra e 

ampliada a idade das crianças atendidas, ajustando a demanda e evitando perda de verba, justificando 

que há um aumento no atendimento de pediatria, devido a  alta no número de casos de sífilis congênita, 

o que exige intensificação do acompanhamento de gestantes intuindo diminuir os casos da doença, 

acompanhamento das crianças até os dois anos de idade. Para isso, a Sra. Ivete disse ser necessária 

a contratação de Assistente Social para o cargo de Encarregado de Redes e Programas, a ser pago 

com recursos do COMSUS e para os atendimentos aos municípios de Santa Catarina com recursos 

dos municípios. Apresentado o currículo da profissional Erciliana Sofia Aita e aprovado por todos. 3) 



 

 

Assuntos Gerais: 3.1) Na sequência a Sra. Ivete falou sobre a reunião realizada no dia dez de maio de 

dois mil e dezenove em sala da Regional de Saúde para análise do Plano de Empregos. A Sra. Ivete 

relatou que participaram da reunião vários Secretários Municipais de Saúde e representantes do 

CONIMS, incluindo setor jurídico, e falou de como o plano foi elaborado, dos gastos anteriores, e do 

processo de revisão atual executado pelos empregados do CONIMS, sem custos, com as solicitações 

de alterações feitas pelos secretários, que foram as seguintes: estágio probatório, custos das 

transferências dos funcionários, redução do auxílio babá, avaliação pericial de atestados laborais de 

mais de três dias, redução de gratificações de 60 para 50 por cento, com padronização dos valores das 

RT, exceto para especialidades médicas. Dando sequência, falou do encarregado do CRE de São 

Lourenço, contratado com salário de três mil e quinhentos reais a ser pago pelo município de São 

Lourenço do Oeste, e da equiparação dos salários de coordenadores. A Sra. Ivete passou a palavra ao 

Secretário de Saúde de Novo Horizonte, Sr. Rogério Acácio, que elogiou o Plano de Empregos e falou 

que seu município pretende usar o modelo, pois este será muito benéfico. Retomando a palavra a Sra. 

Ivete apresenta o novo organograma com as novas atividades implantadas e comunica que o material 

foi passado aos municípios por correio eletrônico. O Prefeito Rafael destacou que o plano trará 

economia aos municípios e o Plano é aprovado por todos. 3.2) A Sra. Ivete expôs sobre a reunião onde 

foi feito o pedido de abertura do ambulatório em São Lourenço do Oeste, dizendo que os custos serão 

arcados pelo município de São Lourenço e que os profissionais que atenderão serão nas 

especialidades de otorrinolaringologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, vascular, cardiologia e 

ortopedia adulto e pediátrica, e destacou a presença na Assembleia do Dr. Yasser, otorrino que 

atenderá no ambulatório. Garantiu ainda que os atendimentos no novo ambulatório não prejudicarão 

os atendimentos em Pato Branco e Chopinzinho. 3.3) O Prefeito Sr. Altair tomou novamente a palavra 

para falar sobre o Ofício do Município de Irati/SC, que pediu ingresso no Consórcio, e passou a palavra 

ao prefeito Sr. Neuri, que saudou a todos e falou da presença do Secretário de Saúde de seu município, 

Sr. Marcos, expondo a seguir a situação do município de Irati, reivindicando o ingresso no CONIMS, 

que disse saber ser um Consórcio muito bem conceituado, parabenizando a equipe por fazer um 

trabalho sério e eficiente. O Sr. Altair deixa a palavra à disposição e o Prefeito Rafael faz uso, falando 

em prol de Irati, município com cerca de dois mil habitantes e que não terá demanda excessiva para o 

Consórcio. O Prefeito Agilberto também usa a palavra para apoiar a entrada e todos os demais 

aprovam. O Sr. Altair dá então boas vindas e agradece a confiança ao novo município integrante. 3.4) 

A Sra. Ivete faz uso da palavra para falar sobre Cirurgias Eletivas, explicando que em reunião em 

Curitiba verificou saldo de quinze milhões a ser usado para este fim, que contou com total apoio do 

chefe da Sétima Regional de Saúde, Sr. Anderson, para buscar realizar estas cirurgias, que serão 

realizadas no Instituto Nossa Vida de Coronel Vivida e Instituto São Rafael em Chopinzinho. Como o 

prazo para utilização desse valor está no limite, a Sra. Ivete se dispôs a organizar uma planilha com 

previsão das cirurgias para que os prefeitos possam pedir prorrogação de prazo ao Estado. Em seguida 

falou da distribuição desses procedimentos entre os municípios, para que haja igualdade, e mostrou a 

relação dos procedimentos já agendados. Diante da necessidade de mais tempo para realização das 

cirurgias, o Sr. Altair disse ser necessário agendar reunião com o Secretário de Saúde do Estado para 

pedir a prorrogação. 3.6) O Presidente Sr. Altair passa a falar da Reunião da Comissão de Saúde, com 

o apoio da Deputada Leandre, redução de custos da MAC em saúde pelos municípios e maior repasse 

de recursos ao Consórcio. A Sra. Ivete falou do apoio da Deputada Leandre e Deputada Carmem 



 

 

Zanotto, e pediu a presença de todos na reunião que haverá em Brasília durante Congresso Nacional 

de Secretários com bancada, pois a presença de todos será importante, demonstrando força e união 

dos gestores. Foi encaminhado ao Ministério da Saúde um documento com comparativo dos gastos 

dos Municípios, Estado e da União com saúde, e a Sra. Ivete falou que é muito importante que este 

documento seja entregue também em mãos ao Ministro, pelos próprios prefeitos. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente Sr. Altair agradece a participação de todos e declara encerrada a reunião, e eu, 

Andrea Gessi Nunes, lavro esta ata, que foi lida, aprovada e será assinada por todos os participantes 

desta reunião.  

 

Município                        Prefeito                                    Assinatura 

 

Honório Serpa           Luciano Dias               ________________________ 

 

Itapejara D’Oeste  Agilberto Lucindo Perin             ________________________ 

 

São Joãp                         Altair José Gasparetto              ________________________  

 

Saudade do Iguaçu         Mauro Cesar Cenci                    ________________________ 

 

Sulina                               Paulo Horn                                ________________________ 

 

Campo Erê                       Odilson Vicente de Lima           ________________________ 

 

Coronel Martins                Ademir Madella                         ________________________ 

 

Galvão                              Ademir Edi Dalla Cort              ________________________ 

 

Jupiá                                 Augusto Cesar Nascimento Loureiro ________________________ 

 

Novo Horizonte                 Vanderlei Sanagiotto                ________________________ 

 

São Lourenço do Oeste    Rafael Caleffi                            ________________________ 

 

Conims                              Ivete Maria Lorenzi                  ________________________ 

 

Conims                              Marcos Brandoli                       ________________________ 

 

Conims                              Andrea Gessi Nunes               ________________________ 

 


