
   
 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
002/2018 

 
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no 

auditório do CONIMS, situado na Rua Afonso Pena nº. 1902, Bairro Anchieta, no município 

de Pato Branco/PR, reúnem-se, em Assembleia Geral Ordinária, os Prefeitos dos municípios 

consorciados a esta entidade, conforme relação ao final. A convocação foi através do Edital 

nº. 002/2018, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia 07 de abril de 2018, no 

caderno de Publicações Legais, Página B3, edição nº. 7113 e encaminhado a todos os 

Prefeitos através de correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via 

contato telefônico. A Assembleia, sob a presidência do Sr. Altair José Gasparetto, tem como 

pauta:1)Reajuste Salarial;2) Assuntos Gerais. O Presidente do CONIMS Sr. Altair José 

Gasparetto deu início a Assembleia com a aprovação da Ata 001/2018, sendo aprovada por 

todos. Item 01:  O Reajuste salarial será de acordo com o INPC que varia entre 1,81% e 

2,00%, sendo aprovado em 2,00% retroativo ao mês de março. Item 02: Assuntos Gerais; 

2.1) Homologação de novos serviços, alguns pacientes que fazem Hemodiálise necessitam 

fazer procedimento de Confecção de Fístula Artério-Venosa  valor SUS R$ 

600,00(seiscentos reais), valor prestador R$1400,00(Hum mil e quatrocentos reais), a 

equipe  realizará até quatro procedimentos por semana, conforme a demanda, 

aprovado.2.2) O Transporte para Cascavel será programado uma escala entre os 

Municípios, para cada dia um carro ou Van levar os pacientes até Cascavel, o Prefeito de 

Itapejara Agilberto sugere reunir os cinco municípios mais próximos para fazer a escala 

semanal. Será adequado conforme a demanda dos municípios, e no final do mês será 

efetuado o rateio e a cobrança somente de quem utilizou as vagas e dar desconto para os 

municípios que não utilizaram. As passagens serão via Consórcio, aprovado.2.3)Cirurgias 

Eletivas, foi apresentado saldo do Mês de março de 2018, os municípios que extrapolaram o 

valor serão cobradas referente ao percentual que irá ser pago ao prestador conforme 

planilha.2.4) Em anexo planilha apresentada do saldo da Portaria MS. 3994/2017, sendo 

valores  referente  utilização dos mês de fevereiro e março.2.5)Os prefeitos analisaram o 

demonstrativo de 2016/2017, comparativo por município, atendimentos, serviços, 

contratações, aumento da demanda.2.6) O MP propôs assinatura de TAC referente a 

cedência dos profissionais do CONIMS ao Hemonúcleo. As contas estão equilibradas, mas 

a Direção do CONIMS irá fazer uma reunião com a SESA para resolver a questão da 

Cedência.2.7)Alteração do quadro Funcional Administração, Substituição do Encarregado 

do Setor de Compras e alteração do empregado em comissão do Setor de Recursos 

Humanos pela empregada Efetiva para ocupar Emprego de Coordenadora de Recursos 

Humanos.2.8)Apresentadas três propostas de orçamento das empresas CVC, Casatur e 

Viajare para o Congresso Nacional de Secretários, na cidade de Belém do Pará, nos dias 

vinte e cinco a vinte e sete de julho de dois mil e dezoito, aprovado.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. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Município    Participante                   Assinatura 

CLEVELÂNDIA Ademir Jose Gheller       ____________________________ 
 

CORONEL VIVIDA Frank Ariel Schiavini       ____________________________ 
 

CHOPINZINHO Álvaro Dênis Ceni Scolaro       ____________________________ 
 

HONÓRIO SERPA Luciano Dias       ____________________________ 
 



   
 

ITAPEJARA DO OESTE Agilberto Lucindo Perin       ____________________________ 
 

MANGUEIRINHA Ivoliciano Leonarchik       ____________________________ 
 

MARIÓPOLIS Giovana Abegg       ____________________________ 
 

NOVO HORIZONTE Vanderlei Sanagiotto       ____________________________ 
 

SÃO JOÃO Altair José Gasparetto       ____________________________ 
 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Vânia Baldissera       ____________________________ 
 

SAUDADE DO IGUAÇU Mauro Cesar Cenci       ____________________________ 
 

VITORINO Juarez Votri       ____________________________ 
 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi       ____________________________ 
 

CONIMS Katiuscia Albuquerque        ____________________________ 
 

CONIMS Marcos Brandoli       ____________________________ 
 

   
 

   
 

 

 


