
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 006/2019 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, 

nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Município de Pato 

Branco/PR, reuniu-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS. A 

convocação foi realizada através do Edital Nº 006/2019, publicado no site do CONIMS e no 

Diário do Sudoeste, Edição n° 7529, pág. B2, de quatro de dezembro de dois mil e dezenove. 

O Edital foi encaminhado também através de correio eletrônico a todos os Secretários, além 

de posterior confirmação de recebimento por contato telefônico. Os membros presentes deste 

Conselho conforme relação ao final assinam o livro de presença e a esta ata após sua 

aprovação. A reunião tem a seguinte pauta: 1) Credenciamento de novos serviços/Solicitação 

de reajuste: 1.1. Proposta Carlos Dezanetti; 1.2. Teste de uréase; 1.3. Proposta Dra. Cleyce 

– reajuste; 1.4. Distúrbio do Processamento Auditivo Central e TDAH; 1.5. Proposta ISSAL 

cirurgias eletivas; 1.6. Proposta ISSAL ECG; 1.7. Proposta Fernanda Colferai – cirurgias 

eletivas; 1.8. Pedido de credenciamento para Psiquiatria; 1.9. KOZMA – reajuste. 2) 

Programação para 2020. 3) Assuntos Gerais: 3.1. Estudo das características epidemiológicas 

e clínicas das hepatites virais agudas em serviços de saúde brasileiros; 3.2. Nota informativa 

– COSEMS/PR – Lista de espera; 3.3. Minuta da Portaria – Cirurgias Eletivas 2020; 3.4. Notas 

Fiscais – caneca e copo para colaboradores. A Secretária Executiva Ivete abre a reunião 

saudando a todos e reforça convite para confraternização com funcionários que acontecerá 

na parte da tarde, quando estarão presentes alguns prestadores que foram avaliados pelos 

pacientes em trabalho da ouvidoria, visando melhorar os serviços prestados. Apresenta o 

Secretário de Saúde de Irati, que passará a integrar o Consórcio a partir de janeiro de 2020 e 

os demais Secretários se apresentam e dão as boas-vindas. Em seguida a Secretária faz a 

leitura da ata n° 005/2019, que é aprovada por todos. Ivete explica que os Prefeitos optaram 

por não realizar a assembleia no mês de dezembro, devido ao excesso de compromissos, e 

as duas reuniões dos Secretários serão homologadas na próxima Assembleia. Dando 

sequência, passa à pauta. 1.1.)  Apresenta a proposta do Dr. Carlos Dezanetti de incorporar 

o teste de urease, no valor de R$ 19,00, à endoscopia. Os secretários sugerem que seja 

solicitado ao médico que, como o teste tem resultado imediato, ele já prescreva o tratamento, 

caso necessário, evitando a necessidade de procurar outro médico. Aprovado.  1.2.)  Proposta 

da Dra. Gleyce para reajuste do exame para diagnóstico de Distúrbio do Processamento 

Auditivo Central e TDAH, que consta na lista de credenciamento com valor SUS, solicitação 

de reajuste para R$ 200,00. Ivete explica que este exame está sendo muito solicitado pelas 

Dras. Ingrid e Larissa, que estão desenvolvendo um excelente trabalho no diagnóstico de 

pacientes com distúrbios neurológicos, otimizando os tratamentos e evitando uso 

desnecessário de medicação. Reprovado, mantendo valor da tabela SUS. 1.5.) Solicitação do 

ISSAL para adequação do nome do Introdutor 7F, na tabela de credenciamento, para  



 

 

Introdutor 6F,  que é o utilizado atualmente, sem alteração de valor. Aprovado. 1.6.) Proposta 

do ISSAL para reajuste de ECG ou inclusão de ECG pediátrico, que tem valor diferenciado. 

Aprovada a inclusão de ECG pediátrico. 1.7.) Solicitação da Dra. Fernanda Colferai para 

inclusão de cirurgia de reconstrução total de pálpebra no valor de tabela SUS. Aprovado. 1.8.) 

Ofício de solicitação de credenciamento para atendimento psiquiátrico, oito horas, no 

CONIMS pela Dra. Camila Cabeço. Os secretários pedem que seja solicitado a ela 

atendimento psiquiátrico pediátrico, trabalhando intercaladamente com o Dr. Azambuja. 

Agendado para se tomar as providências necessárias. 1.9. Pedido de reajuste dos 

procedimentos da KOZMA, segundo acúmulo do IPCA, conforme cláusula do contrato. 

Secretários comentam o alto número de pedidos de exame e Ivete fala da possibilidade de 

contratação de um médico auditor, pois hoje esses serviços são pagos isoladamente, já que, 

sem auditoria, todas as solicitações de procedimentos deveriam ser analisadas para que não 

haja pedidos desnecessários, pois muitas vezes as solicitações veem com carimbo e 

assinatura de outros funcionários administrativos, e não do Secretário de Saúde. A Secretária 

comenta também dos projetos de melhoras e implantações de recursos no sistema de 

informática, na elaboração do novo edital, de maneira que todo o trâmite de procedimentos e 

especialmente de cirurgias eletivas seja feito no sistema, estando a disposição do 

administrativo e dos gestores, evitando perda de qualquer documento ou informação em 

qualquer etapa, desde a solicitação, agendamento, realização e faturamento. Os Secretários 

reprovam o pedido de reajuste da KOZMA. 2) Programação para 2020: Ivete solicita 

sugestões por parte dos municípios para trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe do 

Consórcio, sugerindo visitas da equipe para trabalhar em áreas específicas como 

epidemiologia, setor administrativo, como por exemplo o faturamento, e outras áreas que os 

gestores julguem necessárias. O cronograma será elaborado de acordo com a conveniência 

dos municípios, de forma a não atrapalhar a rotina de trabalho. Aprovado. O Secretário Rafael 

levanta algumas dúvidas sobre prazos e cobranças na fatura e Ivete relata que isso ocorre 

quando há atraso no envio por parte dos prestadores, e que os hospitais muitas vezes não 

têm o devido controle nas quantidades e datas de procedimentos cobradas por cada 

prestador, o que causa atrasos e acúmulos na hora de fazer a fatura. Ivete fala das mudanças 

nos setores administrativos do Consórcio para 2020, a partir de 06 de janeiro, sem alterações 

salariais, com a intenção de melhorar os serviços de acordo com as atuais necessidades e 

demandas do CONIMS. 3) Na sequência, Ivete fala da participação do Consórcio no “Estudo 

das características epidemiológicas e clínicas das hepatites virais agudas em serviços de 

saúde brasileiros”, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde, 

onde serão coletadas e preparadas amostras de pacientes com diagnóstico de hepatite, que 

serão enviadas para estudos que visam a extinção da doença. Aprovado. Em seguida, 

apresenta Nota Normativa do COSEMS sobre obrigatoriedade de dispor lista de espera do 

SUS a qualquer cidadão. Apresenta também a minuta de Portaria relativa às cirurgias eletivas, 



 

 

com alteração dos procedimentos financiáveis, com considerável redução de valor. Seguindo, 

explica a aquisição de copos e canecas que serão dadas aos servidores, visando a economia 

de copos descartáveis, relatando que foram pagos parte com recursos do Consórcio e parte 

com dinheiro arrecadado com venda de recicláveis e doações recebidas. Explica também que 

a confraternização dos funcionários teve os gastos custeados por doações e colaborações 

espontâneas dos coordenadores. Rafael solicita que seja feito estudo para aquisição de copos 

e canecas para os municípios por intermédio do Consórcio. Agendado. Ivete passa a relatar 

a situação de débitos de Pato Branco com o CAPS, que está em R$ 157.442,66, e foi paga 

pelo Consórcio, bem como as cirurgias de facoemusificação de Coronel Vivida, que ainda não 

havia recebido recursos, o que causou baixa no saldo do Consórcio. Rafael relata que os 

custos do CAPS estão causando um gasto muito alto ao município, sugerindo que se notifique 

o município de Pato Branco e Coronel Vivida. Solicita elaboração de documento notificando a 

Secretária de Pato Branco, Márcia, por falta de pagamento do CAPS, e o Prefeito de Coronel 

Vivida, Frank, pela falta de repasse de recursos recebidos. Aprovado. Ivete fala da 

necessidade de acordar com a Secretária Márcia o repasse do recurso de R$ 1.500,000,00. 

Solicita aos secretários que enviem com antecedência o número de passagens para organizar 

o transporte de pacientes sem causar problemas. Nada mais havendo a tratar, a Secretária 

Executiva encerra a reunião e eu, Andréa Gessi Nunes lavro a presente ata que será lida, 

aprovada e assinada por todos os presentes.  

 
 

Município Participantes Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro _______________________ 

Chopinzinho Vilmarize Buffon  _______________________ 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santo _______________________ 

Coronel Domingos Soares Edson Luiz Fávero _______________________ 

Coronel Vivida Simone Fernandes _______________________ 

Honório Serpa                                  José Peron _______________________ 

Itapejara D’Oeste Odair Chutta _______________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Guenther _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Lonarchik _______________________ 



 

 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera _______________________ 

Galvão João Paulo Garcia _______________________ 

Irati Marcos Henrique Kehl  _______________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi 
_______________________ 
 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi _______________________ 

CONIMS Andréa Gessi nunes _______________________ 

CONIMS Marcos Brandoli _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


