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ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às nove horas, na sede do Consórcio 
lntergestores Paraná Saúde, CNPJ. 03.273.207/0001-28, sito à rua Emiliano Perneta, 822, 4° 
andar, conjunto 402 - Centro, nesta cidade de Curitiba - PR, CNP J nº 03.273.207/0001-28, que 
sob a Presidência do Sr. Aquiles Takeda Filho, Presidente do Conselho Deliberativo, iniciou a 
reunião, agradecendo a presença de todos e passa a palavra aos Conselheiro Nestor, que 
transmite saudações do Secretário Dr. Cesar Neves e declara a continuidade do trabalho 
conjunto. O Presidente do Conselho Deliberativo e com a presença dos Conselheiros abaixo 
discriminados e passou-se a discussão da pauta do dia. A conselheira Margely justificou sua 
ausência. pois encontra-se em período de férias. 1 - Aprovação do aumento da contribuição
junto à Acispar; - O Diretor Executivo deu boas vindas a todos os participantes e informou que 
houve, em 30/11/2021, assembleia geral da ACISPAR, Associação dos Consórcios 
Intermunicipais ele Saúde do Paraná, onde foi aprovado a alteração dos valores a serem pagos 
pelos consórcios associados com base no porte populacional e a atividade de saCide 
desenvolvida. Discutida a adequação dos valores em função da natureza do Consórcio Paraná 
SaCide, passando a contribuir com R$ 1.000,00/mês. O Prefeito Takeda declara que irá se abster 
de votar, uma vez que é Presidente do Conselho Deliberativo da Acispar. Colocado em votação 
pelo Sr. vice-presidente, Edemétrio Benato Junior, foi aprovado por unanimidade, autorizando
se a suplementação necessária para a referida despesa. 2 - Apresentação e aprovação da
Resolução que trata da suplementação orçamentária do superávit do exercício anterior; -
O Diretor Executivo informou os valores das suplementações decorrentes do superávit do 
exercício anterior, ano 2021. Destaca que cios R$ 42.422.343.14 existentes, R$ 38.687.800,02 
são recursos vinculados para aquisição ele medicamentos, R$ 218.523,45 vinculados a aquisição 
de produtos para saúde e R$ 3.516.019,67 são recursos livres para manutenção das atividades 
operacionais. A Conselheira Deise solicita esclarecimento acerca da origem do superávit. ao que 
o Diretor Executivo esclarece, inclusive sobre a situação de aprovação do orçamento em julho.
A conselheira Adriane argumenta sobre a forma de aplicação dos recursos. O Presidente do
Conselho Deliberativo argumenta a necessidade de adequações necessárias para atender as
demandas atuais, relacionadas, por exemplo, a adequação da logística operacional, assunto
trazido pela presidência e pela SESA. Aprovado pelos Conselheiros por unanimidade. 3 -
Alteração da Resolução 04/2020 que trata da nomeação do Controle Interno - O Diretor
Executivo relata a oitiva .realizada junto ao Ministério Público do Paraná, ocasião na qual o
Controle Interno do Consórcio. Jeferson Esteves, foi instado a que o Consórcio regulamente as
atividades do Controlador na entidade, assim como se definir o período de atuação. Diante disso,
apresentamos nova resolução que altera a Resolução 04/2020, sendo aprovada pelos presentes.
O Conselheiro Carlos ressalta a necessidade de atuar com transparência, o que facilita a gestão.
4 - Reposição de medicamento na 6ª Regional de Saúde - A coordenação da assistência
farmacêutica da SESA, expôs o ocorrido na Regional, onde há o relato da situação de falta do
medicamento ortriptilina em uma entrega, em que pese haja documentação da Regional de
SaCide atestando o recebido. Diante disso a SESA se responsabilizará pela reposição. S -
Assuntos Gerais: RealiLação ele processo seletivo público, tendo sido consultadas 12 empresas,
com resposta de 4 empresas. Apresentadas as necessidades de levantar orçamentos junto aos
potenciais prestadores ele serviço para realização de processo seletivo, com apontamentos em
relação à obrigatoriedade de se realizar um descritivo detalhado de obrigações das partes, de
cada ó:,as atividades a serem executadas. A Direção Executiva e Direção Técnica relatam a
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oitiva realizada junto ao Ministério Público do Paraná: adequação à lei dos consórcios públicos, 
ente outros assuntos, que serão discutidos quando a demanda for apresentada formalmente. 
Apresentação da necessidade de contratação de estagiário para a assessoria jurídica, aprovada 
por unanimidade. Revisão do elenco, encontra-se no aguardo da realização da ClB-PR para 
discussão e aprovação. Dificuldades na aquisição de medicamentos: Presidente do conselho 
deliberativo relata a situação de dificuldade de entregas de medicamentos. Conselheiro 
Sebastião Ferreira Martins Júnior apresenta necessidade de aumentar o nível de esclarecimentos 
aos gestores. o que foi discutido entre os conselheiros e apontadas as alternativas a serem 
realizadas. em atuação do Consórcio. SESA e Cosems. Por fim não havendo nada mais a tratar, 
o senhor Presidem errada reunto cuja ata vai assinada por mim 
_µ..-14tl::!��-1-��:..14__1j.u.&"1.ê,j:d&e=1&�__!,4-J..,.61'.lAc:,o;;;�...__ ___ M ôn ica Hol tz Cavich io lo 
Grochocki, que s cretari a reunião, pelo Pr idente e pelos Conselheiros nominados abaixo 
que participaram de forma virtual. Após nferirem o teor da presente ata e, estando de acordo, 
a assrnaram. 

Presidente: Aquiles Ta 

Diretor Executivo: Carlos Roberto Kalckmann Setti 
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