
   
 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
003/2018 

 
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, 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. 003/2018, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia 31 de maio de 2018, no caderno 

de Publicações Legais, Página B1, edição nº.7150 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)Aprovação da Ata 002/2018;2)Homologação da Reunião 

Conselho de Secretários;3)Plano de Empregos;4)Estatuto Social;5)Apresentação 1° Quadrimestre de 2018 – 

Conselho Fiscal;6)CAPS AD III;7) Assuntos Gerais. O Presidente do CONIMS Sr. Altair José Gasparetto deu 

início a Assembleia agradecendo a presença de todos. Item 01: Aprovada por todos a Ata 002/2018. Item 02: 

Implantação de Novos Serviços – Credenciamento n°001/2017 COMSUS, alteração de consultas Endocrinologia, 

valor atual de R$ 6.400,00(seis mil e quatrocentos reais) valor mensal– Endocrinologia oito horas semanais, vinte 

consultas por semana, sendo reajustado para o valor de R$12.800,00(doze mil e oitocentos reais) mensal, oito 

horas semanais, quarenta consultas por semana. Proposta de Inclusão de Credenciamento custo integral, ISSAL 

- Procedimento de Intervenção em Fistula Arterio – Venosa valor prestador R$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos 

reais) e Ligadura de Fistula Arterio – Venosa, valor prestador R$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais) 

Aprovado. Proposta de Credenciamento Dr. Carlos Ely Dezanetti – Retirada de Corpo Estranho de Esôfago valor 

prestador R$ 158,87(cento e cinquenta e oito reais e oitenta e sete reais); Retirada de Corpo Estranho de 

Estomago/Duodeno valor prestador  R$ 158,87(cento e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos); 

Anestesia de gastro (para crianças/12 anos à mais e pacientes especiais) valor prestador R$ 130,00( cento e 

trinta reais); Biopsia da Pele e Partes Moles valor prestador R$ 25,83(vinte e cinco reais e oitenta e três 

centavos), aprovado. Proposta de Credenciamento Dr. Rodrigo Damazzini (vai realizar no ambulatório do 

CONIMS) Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos ( Carótidas), valor prestador R$ 263,98( duzentos e 

sessenta e três reais e noventa e oito centavos); Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Arterial (MIE), valor 

prestador R$ 263,98(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos); Ultrassonografia Doppler 

Colorido de Vasos Arterial (MID), valor prestador R$ 263,98(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos);Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Arterial (MSE), valor prestador R$ 263,98(duzentos e 

sessenta e três reais e noventa e oito centavos; Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Arterial (MSD), valor 

prestador R$ 263,98(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos); Ultrassonografia Doppler 

Colorido de Vasos Venoso(MIE), valor prestador R$ 263,98( duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos); Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Venoso (MID), valor prestador R$ 263,98( duzentos e 

sessenta e três reais e noventa e oito centavos); Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Venoso (MSD), 

valor prestador R$ 263,98(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos); Ultrassonografia Doppler 

Colorido de Vasos Venoso (MSE), valor prestador R$ 263,98(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos, Aprovados.Assuntos Gerais; ITEM 03: Inclusão ao Plano do Emprego em Comissão de Encarregado 

do Setor de Tecnologia da Informação, sendo ocupado por empregado efetivo.Aprovado ITEM 04: Alteração do 

Estatuto Social; da condição de Consorciado: Art 7º é faculdado o ingresso de novo consorciado a qualquer 

tempo, o que se fará por termo aditivo firmado pelo Presidente do Consórcio e pelo Representante Legal que 

deseja consorciar-se desde que: I-Apresente, por seu Prefeito, pedido formal, dirigido à Assembleia, de ingresso 

neste Consórcio; II-Faça prova da leia aprovada pela Câmara de Vereadores do Município Interessado, 

autorizando o ingresso neste Consórcio e em concordância com o Protocolo de Intenções, a qual constará no 

termo aditivo deste; III-Efetue o pagamento da cota de ingresso deliberada pela Assembleia e o percentual de 

100%(cem por cento) a título de joia, ambos calculados sobre o patrimônio, o qual será apurado mediante 

avaliação patrimonial do Consórcio na data do pedido, cujos valores estipulados deverão ser pagos em até 90( 

noventa) dias da data dessa deliberação;(Cota Patrimonial – Retirada do Inciso – Flexibilidade para inclusão de 



   
 
novos municípios);IV-Seja aprovado o ingresso pelo voto de 2/3(dois terços) dos consorciados, sendo que a 

proposta de inclusão dos seis Municípios de Santa Catarina para entrar no Consórcio, proposta de alteração do 

Estatuto não aprovada, sobre o ingresso de novos munícipios ao consorcio os atuais consorciados não 

demonstraram interesse sugerindo que seja realizado  um  levantamento da proposta e depois apresentada na 

próxima reunião de.ITEM 05: Apresentadas as Receitas do 1° Quadrimestre de 2018, as Despesas Liquidadas 

da Administração; Despesas de Atendimento dos Municípios Consorciados; Percentual Gasto/Unidade; 

Demonstrativo  da Despesa com Pessoal; Execução Orçamentária até 04/2018; Saldo dos Extratos das Contas 

Bancárias. ITEM 06: CAPS AD III – O Prefeito de Coronel Vivida Frank Ariel Schiavini, convida a todos para a 

inauguração do CAPS AD III que será no dia quatorze de junho de dois mil e dezoito às dez horas, na Rua Major 

Estevão Ribeiro do Nascimento, explicou a importância dos municípios participarem e ressalta que haverá uma 

capacitação para todos os municípios para melhor entendimento do funcionamento, com data a definir, em 

seguida apresentada a tabela de rateio do CAPS entre os municípios. ITEM 07:Assuntos Gerais; 7.1) 

Apresentado Saldo das Cirurgias Eletivas, conforme tabela em anexo;7.2) ) Saldo Portaria 3.944 segue tabela 

em anexo.7.3) Apresentado Relatório Receita/Despesa do Hemonúcleo. 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 

BOM SUCESSO DO SUL Nilson Antonio Feversani 
 
      ____________________________ 

 

CLEVELÂNDIA Ademir Jose Gheller       ____________________________ 
 

CORONEL DOMINGOS SOARES Maria Antonieta de Araujo Almeida       ____________________________ 
 

CORONEL VIVIDA Frank Ariel Schiavini       ____________________________ 
 

HONÓRIO SERPA José Peron       ____________________________ 
 

ITAPEJARA DO OESTE Agilberto Lucindo Perin       ____________________________ 
 

MANGUEIRINHA Elidio Zimerman de Moraes       ____________________________ 
 

MARIÓPOLIS Neuri Roque Rossetti Gehlen       ____________________________ 
 

SÃO BERNARDINHO Adeli Jose Riffel       ____________________________ 
 

SÃO JOÃO Altair José Gasparetto       ____________________________ 
 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Vânia Baldissera       ____________________________ 
 

SAUDADE DO IGUAÇU Franceli D. F. Davi       ____________________________ 
 

SULINA Paulo Horn        ____________________________ 
 

VITORINO Juarez Votri       ____________________________ 
 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi       ____________________________ 
 

CONIMS Katiuscia Albuquerque        ____________________________ 
 

CONIMS Marcos Brandoli       ____________________________ 
 



   
 
 


