
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo 

01/2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sede do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde – CONIMS, situado na Rua Afonso Pena,1902, Bairro Anchieta, no 

Município de Pato Branco, reúnem-se, o Conselho Deliberativo do CONIMS, conforme relação 

ao final, sendo que os que fazem parte representar estão amparados por procuração específica 

para o ato. A convocação foi através do Edital nº 01/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, 

no dia vinte e três de maio de dois mil e dezenove, no caderno de Publicações Legais, Página B1, 

edição nº 7392 e encaminhado a todos os membros do Conselho Deliberativo. A Reunião, sob a 

Presidência do Sr. Altair José Gasparetto tem como pauta:1) Ambulatório CONIMS – São 

Lourenço.2) Assuntos Gerais. O Presidente Altair, inicia agradecendo a presença dos convidados,  

conforme: “Ata n° 005/2019.Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove (20/05/2019) 

reuniram-se na sede da Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina – 

AMNOROESTE (inscrita no CNPJ 01.034.439/0001-06, situada na Rua Jarbas Mendes n° 270, 

Galeria Martini, Sala 09, em São Lourenço do Oeste – SC, CEP 89990-000) os Prefeitos 

Municipais e os Secretários Municipais de Saúde para Assembleia Geral Ordinária convocada 

pelo Edital de Convocação 004/2019 de 26 de abril de 2019, fixado no portal da entidade, para as 

14h30min com a seguinte ordem do dia: Atendimento em São Lourenço do Oeste do Consórcio 

CONIMS (presença da coordenação do consórcio) e Assuntos Gerais. Assembleia Geral 

Ordinária comandada pelo Presidente e Prefeito Municipal de Galvão, Sr. Admir Edi Dalla 

Cort, estavam presentes os Srs. (as) Vanderlei Sanagiotto, Prefeito Municipal de Novo 

Horizonte e Vice-Presidente; Neuri Meurer, Prefeito Municipal de Irati; Adriane Gorete de 

Jesus, Secretária Municipal de Saúde do Município de São Lourenço do Oeste; Marcos H. Kehl, 

Secretário Municipal de Saúde do Município de Irati; Antonio Cantelmo Neto, Secretário 

Administrativo do Município de São Lourenço do Oeste; Adinan S. Soares, Secretário Municipal 

de Saúde do Município de Jupiá; Ivair C. Baldissera, Secretário Municipal de Saúde do 

Município de Coronel Martins; João Paulo Garcia, Secretário Municipal de Saúde do Município 

de Galvão; Rogerio Acácio Mascarello, Secretário Municipal de Saúde do Município de Novo 

Horizonte; Admir Edi Dalla Cort, Prefeito Municipal de Galvão e Presidente,  Ivete Maria 

Lorenzi, Secretária Executiva do CONINS do Município de Pato Branco; Srs. Ailson Luiz da 

Cruz e Silvane F. Sanajotto, Gerentes Administrativos do Hospital da Fundação, e as Sras. 

Solange do Amaral Muller, Rose Mari Guarda e Aleriane Zanetti Vian, representando a 

AMNOROESTE.  1 - Atendimento em São Lourenço do Oeste do Consórcio CONIMS 

(presença da coordenação do consórcio): O objetivo da reunião foi prosseguir com os 

procedimentos e decisões acerca dos atendimentos do consórcio CONINS como uma extensão 

deste Consórcio para o município de São Lourenço do Oeste. A Sra. Rose Mari Guarda, Gerente 

em Serviços de Saúde da AMNOROESTE, desejou as boas-vindas aos presentes e iniciou 

informando que o objetivo é dar sequência a última reunião ocorrida em Pato Branco que tratou 

de solicitação dos Municípios de nossa Região que estão Associados ao Consórcio de Pato 

Branco/Pr sobre a extensão do atendimento em especialidades Ambulatorial para a região de 

abrangência da AMNOROESTE. Diante disso, os secretários municipais de saúde repassaram as 

especialidades com maior necessidade por ordem de prioridades do que há de demandas e a Sra. 

Rose Mari Guarda disponibilizou aos presentes uma listagem destas prioridades elencadas pelos 

Gestores de Saúde. Os municípios de São Lourenço do Oeste e de Galvão colocaram suas 

estruturas à disposição para atendimento do consórcio. A Sra. Ivete Maria Lorenzi, Secretária 

Executiva do CONIMS em Pato Branco, expôs que depois da última reunião foi conversado com 

o Presidente do CONIMS sobre a demanda apresentada pelo Prefeito Municipal de São Lourenço 

Oeste, Sr. Rafael Caleffi e sobre a possibilidade de uma extensão do consórcio CONIMS para 

Região Noroeste de Santa Catarina e sobre o município de Pato Branco que também solicitou a 

retomada ao consórcio, sendo que diante destas demandas estavam sendo estudados custos e 

possibilidade de negociação e verificou-se a possibilidade de estarem realizando sim a extensão 

do consórcio CONIMS visando atender a região de abrangência AMNOROESTE. Nesta 

perspectiva de descentralização, estão fortalecendo Chopinzinho e buscarão o fortalecimento da 

extensão para São Lourenço do Oeste e Região, onde trarão os profissionais para atender na 



estrutura cedida pelo Município de São Lourenço do Oeste sem adicional de custo, mas precisam 

da disponibilização da estrutura física.  Verificou-se se realmente é de vontade de todos os 

municípios de abrangência AMNOROESTE, e deliberou-se para ser realizada está 

implementação da extensão do consórcio CONIMS. O município de São Lourenço do Oeste 

disponibilizará a estrutura e não terá custo adicional para os municípios referente aos 

profissionais, exceto para os profissionais da Pediatria e Ginecologista que atuaram na ampliação 

da atenção básica para atender as demandas do município de Galvão, Coronel Martins e Jupiá que 

devido o deslocamento até lá terá a incidência de diferença de custo nessas duas especialidades, 

optou-se por atender no município de Galvão as demandas dos municípios de Coronel Martins e 

Jupiá devido sua  proximidade e por se tratar de especialidade da atenção básica. Logo, ressaltou-

se que este procedimento só será possível para estas duas especialidades. De momento serão cinco 

especialidades confirmadas que atenderão na extensão do município de São Lourenço do Oeste 

nesta fase inicial sendo elas: pediatra, ginecologista, vascular, otorrino, ortopediatria, e a 

confirmar o sexto especialista, o cardiologista e que na sequencia deverão ser priorizadas as da 

listagem entregue ao CONIMS. Também foi deliberado em verificar com Campo Erê sobre sua 

participação ou não na extensão de abrangência AMNOROESTE do consórcio CONIMS”.... 

apresentando ao Conselho Deliberativo a proposta de criar um ambulatório do consórcio em São 

Lourenço – SC, sem custos aos demais consorciados, infra estrutura física e RH disponibilizados 

pelo Município de São Lourenço do Oeste/SC. Aprovado a criação do Emprego em Comissão de  

Encarregado do CRE São Lourenço do Oeste/SC, com valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), que será ressarcido ao CONIMS pelo Município de São Lourenço do Oeste/SC; aprovação 

unânime. 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 Prefeito Assinatura 

São João Altair José Gasparetto  
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São Bernardino Adeli Jose Riffel  

CONIMS Ivete Maria Lorenzi  

 


