
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 007/2017 

 
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, nas dependências 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, reúne-se o 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A convocação 
foi realizada através do Edital Nº. 007/2017, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno Integrante 
da Edição n°7007 Pag. B1, de dois de novembro de dois mil e dezessete, e no Site do CONIMS, e 
encaminhada através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de 
recebimento via contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme relação ao final 
assina o livro de presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar 
estão amparados por procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, 
abre a reunião agradecendo a presença de todos os Secretários. Aprovação da Ata 006/2017 de 
25/09/2017. Coloca em apreciação a Pauta, a qual é aprovada por todos, passando a ser a seguinte: 
1)Inclusão de novos serviços; 2)Encerramento de 2017; 3)Assuntos Gerais – 3.1)Repasses COMSUS; 
3.2)Cirurgias Eletivas; 3.3) Ação Trabalhista; 3.4) Prontuário Eletrônico; 3.5)Execução Orçamentária; 
3.6) Paralização 01/12; 3.7) RH CAPS Coronel Vivida; 3.8)Aquisição Aparelho de Sedação. A 
Secretária Executiva Ivete, inicia com item 1) Inclusão de novos serviços, sendo: - Microscopia 
Especular R$ 86,54 (oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), Dr. Edson Granzotto (indicado 
para pré-operatório de cirurgias como: cataratas, glaucoma, transplante de córnea, degenerações e 
distrofias da córnea), não Aprovado. - Ectrópio/Entrópio Palpebral R$ 350,00(trezentos e cinquenta 
reais), valor SUS R$ 116,42(cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), Drª Fernanda Colferai 
(procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica, anestesia local, recorrente em pacientes 
diabéticos), Aprovado. - Otorrinolaringologia, consultas R$ 60,00(sessenta reais) Endoscopia nasal e 
laringoscopia R$ 150,00(cento e cinquenta reais), uma vez ao mês Dr. Yasser, será feito uma 
contraproposta a pagar valor da consulta das Cirurgias Eletivas, exames valor aprovado, sendo um dia 
consulta normal e um dia para consultas iniciais para Cirurgias  Eletivas. - Proposta de pesquisa de 
preços para valores de consultas de Especialidades para o Credenciamento, comparando a ARSS de 
Francisco Beltrão com o CONIMS, conforme tabelas, o valor da ARSS variou entre RS 30,00(trinta 
reais) a R$50,00(cinquenta reais) por consulta médica, ano de 2016, enquanto o valor do CONIMS que 
teve reajuste em 19/11/2015, passando de R$33,67 (trinta e três reais e quarenta e sete centavos) para 
R$36,67(trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) mesmo ano. Se multiplicar pelo índice de 
reajuste previsto no Credenciamento, IPCA de 6,29 o valor corrigido por consulta passaria para R$ 
38,98(trinta e oito reais e noventa e oito centavos), Aprovado. 2) Encerramento de 2017, o Consórcio 
não fará férias coletivas, iniciamos em dezembro /2017 e janeiro/2018 com duas escalas para as férias, 
de forma a manter todos os serviços, apresentado a relação dos profissionais que irão atender, com as 
agendas abertas para dezembro/2017 e janeiro/2018.  O Transporte Sanitário fará a última viagem em 
15/12/2017, retornando em 14/01/2018. No Setor de Compras, último pedido foi realizado em   
10/11/2017, retornando em 10/01/2018.  3) Assuntos Gerais: 3.1)Repasses COMSUS, foi apresentada 
tabela dos valores do Convênio com vigência até 30/06/2018, onde a SESA atrasou os repasses de 
três parcelas, sendo necessário faturar contra os municípios, para cumprir com as obrigações com os 
prestadores, profissionais da área médica que atendem pelo COMSUS. 3.2) Cirurgias Eletivas, SESA 
repassou todo o valor do Convenio, R$ 2.000.000,00, restando o saldo de R$ 88.794,05(oitenta e oito 
mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), após utilização deste saldo e o valor dos 
rendimentos, será solicitado aditivo de 25% do valor financeiro, pois os municípios continuam com filas 
de espera em cirurgias.  3.3) Ação Trabalhista, referente ao Processo de Jussara Guenther no valor a 
ser pago de R$ 19.573,15(dezenove mil, quinhentos e setenta e três reais e quinze centavos), sendo 
rateado entre os Municípios consorciados, conforme deliberado em Assembleia Geral de Prefeitos 
004/2014, de 16/10/2014. 3.4) Prontuário Eletrônico - já está organizado o acesso de todos os 
municípios, independente do Sistema utilizado pelo Município, ao prontuário eletrônico do CONIMS, 
sendo necessário que o Gestor informe uma pessoa por município que será responsável pelo acesso 
e receberá uma senha. O objetivo é facilitar o cuidado com o paciente, independentemente de estar no 
COMSUS ou atendimento normal. O município irá organizar seu fluxo interno para disponibilizar estas 
informações. 3.5) Execução Orçamentária 3° Trimestre/2017 e Saldo Financeiro conforme anexos I, II 
e III; 3.6) Dia 01/12/2017 será realizado no período da tarde uma paralisação para confraternização de 
final de ano para os funcionários do CONIMS, om a presença dos secretários municipais e prefeitos. 
3.7) Foi nomeada uma comissão entre os secretários para estudo da viabilidade da contratação dos 
recursos humanos para o  CAPS AD III em Coronel Vivida, através do Consórcio, sendo composta 
pelos secretários: Liliane Fontanive, Giovana Abegg, Jussara Guenther, Ivoliciano Leonarchik, João 
Paulo Garcia, Rogério Acácio Mascarello, Vilson Forgiarini. 3.8)  Aquisição Aparelho Sedação – Óxido 
Nitroso (N2O)  valor médio de R$ 33.470,00(trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais), será 
adquirido e o valor rateado per capta entre os municípios consorciados. No dia 27/10/2017, 
participamos a Reunião no Fórum sobre o Comitê de Saúde Regional, sendo indicado a participação 



 

 

do   Controle Interno, funcionário Marcos para integrar o comitê, aprovado.  Nada havendo mais o que   
tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada 
e será assinada por todos os presentes nesta reunião. 
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ANEXO II 
 

 
 
 



 

 

ANEXO III 
 

 
 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Elaine Therezinha Frizon __________________________ 

Chopinzinho Fabiano Popia  __________________________ 

Clevelândia Vilma Garcia Silva __________________________ 

Coronel Domingos Soares Cleonice F. S. dos Santos __________________________ 

 
Coronel Vivida 
 

Liliane G. Fontanive __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik __________________________ 

Mariópolis Giovana Abegg __________________________ 

São João                                                 Marenice Vicentini __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa __________________________ 



 

 

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Campo Erê Gelso Paloschi __________________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

   

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

 


