
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

003/2022 
  
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, nas dependências do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, 
Município de Pato Branco/PR, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos dos 
Municípios Consorciados, conforme relação ao final de forma presencial/virtual. A participação 
web ocorreu através do LINK: https://meet.google.com/nzk-mbiu-mkb. Conforme relação 
gravada no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata após sua aprovação. Os 
que se fizerem representar encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada 
através do Edital de Convocação 003/2022 de 08 de junho de 2022, publicado no site do 
CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste dia 09 de junho de 2022, no caderno de 
Publicações Legais, Edição nº 8158 – Página B3 e encaminhada a todos os Prefeitos através de 
correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A 
Assembleia tem a seguinte pauta: 1) Homologação de Reunião do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde; 2) Revisão dos Documentos Institucionais; 3) Assuntos Gerais; 3.1) 
Reforma CONIMS. Inicialmente coloca em discussão a ata 002/2022, fica aprovada a mesma. 1) 
Homologação Reunião Conselho de Secretários Municipais de Saúde – informativo de novo 
credenciamento com Hospital do Rocio em Campo Largo/PR para realização de cirurgias 
eletivas; informativo da inclusão de processo de trabalho para o pagamento do deslocamento 
do médico especialista que atende diretamente no município consorciado, onde o gestor 
municipal controla o fluxo e repassa ao faturamento do CONIMS, autorização para aquisição de 
toxina botulínica para aplicações em pacientes, sendo eles: Espasticidade muscular; 
Blefaroespasmo; Blefaroespasmo essencial benigno; Distúrbios do VII par Craniano; Rugas 
Glabelares. Aprovado. 2) Revisão dos Documentos Institucionais, presidente Paulo fala que a 
revisão foi realizada por comissão de secretários municipais de saúde, aprovados em atas 
anteriores conforme Resolução 095/2022 deste CONIMS, os mesmos analisaram e aprovaram 
as alterações sugeridas, sendo apresentado aos prefeitos alteração que causam impacto 
financeiro, com relação a tabela de empregos em confiança, sendo a exclusão do emprego de 
assessor administrativo, a inclusão de coordenador de serviços hospitalares, encarregado de 
pad licitações, encarregado de controle e gestor de projetos, e equiparação da remuneração do 
encarregado de faturamento e encarregado de processo regulatório. Na sequência serão 
publicados os demais instrumentos devidamente alterados/revisados. Ficando aprovado então 
a alteração dos documentos institucionais do CONIMS, sendo eles: Protocolo de Intenções que 
será ratificado nos municípios consorciados pelo prazo de dois anos, contrato de consórcio 
público, estatuto social, organograma, regimento interno, plano de empregos e salários, com 
vigência em 01/07/2022. Aprovado. 3) Assuntos Gerais; 3.1) Reforma CONIMS. Devido a alto 
índice de chuvas a estrutura atual que já estava prejudicada não tem suportado fortes chuvas, 
apresentando diversas goteiras, infiltração e mofos, sendo necessário uma medida urgente, o 
CONIMS está pleiteando recursos junto a SESA/PR porém até que o convênio seja viabilizado é 
necessário tomar providências quanto a cobertura, conforme relatório apresentado pelos 
engenheiros contratados para realizar o estudo da reforma o valor ficara em aproximadamente 
504 mil reais, sendo que demanda atualização e lançamento de licitação para se ter o valor real, 
ficando definido que será utilizado o recurso da antecipação do CONIMS para custear a reforma 
da cobertura e depois o valor cobrado dos municípios consorciados em dez parcelas de forma 
per capita. Aprovado por todos. Presidente Paulo deixa aberta a palavra, não havendo 
manifestação agradece a presença de todos, nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a 
Assembleia, cuja ata é lavrada por mim, Mariana Grahl, e, após lida e aprovada, assinada por 
todos os presentes, conforme relação ao final. 
 



 
 
PRESENCIAL  

  

MUNICÍPIO REPRESENTANTE ASSINATURA 

SULINA/PR PAULO HORN __________________________ 

HONÓRIO SERPA/PR JOÃO CARLOS GARBIN __________________________ 

CONIMS IVETE MARIA LORENZI __________________________ 

CONIMS MARIANA GRAHL __________________________ 

VIRTUAL 
  

MUNICÍPIO REPRESENTANTE ASSINATURA 

BOM SUCESSO DO SUL/PR SALIANE PEGORARO __________________________ 

CHOPINZINHO/PR GRAZIELE MATTE DOSSENA __________________________ 

CLEVELÂNDIA/PR KELLI DA SILVA DE MORAES __________________________ 

FORMOSA DO SUL/SC JORGE ANTÔNIO COMUNELLO __________________________ 

GALVÃO/SC JOÃO PAULO GARCIA __________________________ 

MANGUEIRINHA/PR THAIS SARTOR __________________________ 

NOVO HORIZONTE/SC ROGÉRIO ACÁCIO MASCARELLO __________________________ 

PALMA SOLA/SC JULIANO ZANDONÁ __________________________ 

SÃO BERNARDINO/SC ALCEO NEGRI __________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC FRANCIELLI LIGIA GRACIOLLI __________________________ 

VITORINO/PR MARCIANO VOTTRI __________________________ 
   

   

   

   

 

 

 

 

 


