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ATA DE ASSEMBLÉIA n°21 DO CASME - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CABO FRIO
Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, as 10:00 hs na sala de reunião do
PASMED, localizado na Rua Henrique Terra, s/n°, Novo Portinho- Cabo Frio, nos termos do
Decreto n°5.588/2017,após a publicação de Convocação no periódico JORNAL FOLHA DOS
LAGOS e site do IBASCAF, realizou-se a Assembléia do CASME. Iniciada a reunião o
Presidente do CASME seguindo a ordem do dia: 1- verificação do quorum: estando presentes:
Antônio Felicano Neto (Presidente CASME); (Marcelo Manhaes Barroso (Titular) –
SINDSAUDE-CASME; Vanderlei dos Santos Coutinho (Titular) indicado do IBASCAF;
Manoel da Silva Santos (Titular – Secretaria de Fazenda), Marco Aurélio Pestana Lima
(Assistente Jurídico PASMED), Leila Eloisa Cunha de Almeida (Coordenadora
PASMED), Paulo Steinberg Cruz Almeida (SINDICAF); Francisco França (SINDICAF);
sendo o suficiente para iniciar a reunião. 2- Leitura da Ata de reunião anterior: Lida e
aprovada por todos a Ata da reunião anterior. 3-Revisão de valores credenciados: Iniciou a
reunião com o conselheiro Manoel da Silva Santos, perguntando sobre a liberação das cirurgias
de catarata. O presidente relatou que já foi encaminhado o oficio ao presidente do IBASCAF. O
presidente relata sobre a situação da insatisfação da Dra. Carmem, sobre os valores que esta
Instituição paga sob as consultas realizadas, e o mesmo leu uma tabela de referência de proposta
de valores de consultas e procedimentos médicos, em que a idéia fora de elevar esses valores de
R$ 45,00, para R$ 76,00. O presidente comunica aos conselheiros sobre os exames a partir de
sete de fevereiro do respectivo ano, serão todos com um código de barra.Os conselheiros
propuseram por a diminuição do custo (acabar com a bitributação). Os conselheiros solicitaram
ao presidente do CASME, que elaborasse um documento de solicitação da cópia do Ministério
Público, ao presidente do IBASCAF sobre a necessidade da elaboração do Processo Seletivo.
Os conselheiros comunicam ao presidente do CASME sobre a proposta de conveniar farmácias,
para que forneçam descontos de remédios éticos e psicotrópicos para os pacientes do PASMED,
sem qualquer tipo de subsídio ao IBASCAF/PASMED. Os conselheiros reiteram sobre as
mudanças na Lei 2277/93, sobre o tópico que relata os dependentes. Em que foi proposto a
alteração de 21 anos para 24 anos. 4-Assuntos Gerais: Fora agendado que todas as reuniões
ficariam agendadas para as segundas quartas feiras de cada mês. Solicitação para publicar no
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Site. 5-Encerramento: Encerrada a reunião, nada mais havendo a considerar, foi encerrada a
Assembléia, da qual eu, Leila Eloisa Cunha de Almeida, ______________, vice presidente do
CASME lavrei a presente Ata que vai por todos assinados e ratificados pelo Presidente do
CASME.
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