
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 002/2020 

 
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, as oito horas e trinta minutos, reuniram-se por 

teleconferência o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS, o chefe da Sétima 

Regional de Saúde Anderson Nesello e os Secretários de Saúde dos municípios pertencentes à Sétima 

Regional e que não integram o Consórcio, Pato Branco - Márcia Fernandes, e de Palmas - Flávio. A 

convocação foi realizada através de contato telefônico, e link da reunião enviado a todos pela Secretária 

Executiva do CONIMS. Os membros presentes deste Conselho conforme relação gravada no chat e 

gravação da teleconferência assinarão a esta ata após sua aprovação. A reunião tem a seguinte pauta: 

1. Apresentação do Sistema/Aplicativo, para dados COVID através do EPIGEO; 2. Retorno das 

cirurgias eletivas; 3. Apresentação do Plano de Contingência – COVID 19. A Secretária Executiva 

do CONIMS, Ivete, abre a reunião saudando a todos e então passa a palavra ao chefe da Sétima 

Regional, Anderson, que inicia falando sobre a preocupação com o registro e divulgação de dados 

sobre o COVID 19 na 7ª Regional, reforça as vantagens da utilização do sistema da EPIGEO como 

ferramenta de registro dos indicadores epidemiológicos em relação ao COVID 19, aos municípios da 

Sétima Regional de Saúde. 1.) Passa a palavra para o responsável pela EPIGEO, Vilson Braun, que 

apresente o funcionamento do Sistema, ressaltando que a EPIGEO trás uma proposta de prestação 

dos serviços gratuitos para os municípios da 7ª RS e os municípios de SC consorciados, como forma 

de colaboração no combate à pandemia.  Explica a forma de adesão dos municípios pertencentes à 

Sétima Regional, Ivete solicita que os municípios de SC que tiverem interesse comuniquem 

posteriormente, para efetuar a adesão. Ivo fala da cobrança por parte da Promotoria Pública de 

divulgação de dados sobre o COVID em site do município e Braun diz que os dados constantes no 

sistema da EPIGEO podem ser adequados à realidade de cada município. Fala da importância da 

padronização do registro de dados pelos municípios, e sugere o programa, como centralizador de 

informações, seria interessante os municípios definir um dia da semana para divulgar os dados de 

forma padronizada. Ivo fala da importância na utilização do programa no combate à dengue, e diz ser 

importante uma devolutiva pelos administradores do sistema para que os gestores possam cobrar 

resultados dos técnicos que executam o trabalho nos municípios. Ivete explica que ficou decidido com 

Braun que este repassaria relatórios periódicos para o Consórcio e este para os municípios, pois desta 

forma há respaldo ao Consórcio na hora de prestar contas sobre serviços/contratos executados para 

os municípios. Finalizado o assunto referente à EPIGEO, Braun se despede e se retira da reunião. 2.) 

Ivete retoma a palavra se reportando ao Diretor da 7ª RS Anderson e à Secretária de Pato Branco a 

respeito de reclamações de prestadores sobre realização de cirurgias eletivas, pois os mesmos relatam 

que têm conhecimento de que alguns profissionais estão operando normalmente. Anderson ressalta 

que, enquanto chefe da Regional, segue o mesmo alinhamento há tempos, tendo por base deliberações 

da SESA, e que os hospitais estão realizando apenas cirurgias de casos que correm risco de se 

agravar. Informa que o ISSAL elaborou um documento pelo qual o médico se responsabilizará pela 

urgência em realizar o procedimento. Informa que os hospitais relatam que estão tomando as devidas 

medidas para que não haja ocupação excessiva de leitos de UTI. Ivete fala da pretensão de alguns 

médicos de procurarem a regional de Saúde para solicitar a liberação de cirurgias eletivas e Anderson 

diz que não mudará os procedimentos, pois está seguindo normas da SESA e não pode abrir 

precedentes diante do índice de ocupação das UTIs. Ivete propõe que o documento elaborado pelo 

ISSAL, seja adotado pela Regional para avaliação de cirurgias que não podem ser adiadas, servindo 

de regulamentação para a região. Ivo fala da preocupação com casos de pacientes que estão se 

agravando e do receio quanto a impossibilidade de realização de todos esses procedimentos 

futuramente. Anderson concorda que o documento do ISSAL pode ajudar nesse sentido e Ivo diz que 

a médica auditora de seu município também pode assumir essa responsabilidade, avaliando as 

cirurgias mais urgentes. Márcia diz que, após verificação, constatou-se que, realmente, estão sendo 

realizadas somente as cirurgias de urgência, como cardiológicas e oncológicas, mas que pensa que 

algumas cirurgias que não dependem de internação prolongada ou risco de uso de UTI poderiam ser 

realizadas. Ivete faz duas sugestões: que se adote o documento do ISSAl no âmbito da Regional, sendo 

repassado aos municípios e prestadores, e que se utilize os médicos auditores de Pato Branco e dos 

municípios consorciados para montar uma equipe que auxilie nas avaliações das cirurgias, elaborando 

um protocolo de quais seriam realizadas, avaliando fatores como  idade, fatores de risco do paciente, 



 

 

gravidade do quadro, dias de internação, etc. Sugere seu próprio nome,  Sandra pelo município de Pato 

Branco, que já tem conhecimento de eletivas, e mais um nome sugerido por Anderson para iniciar a 

formação dessa comissão. Ivo disponibiliza a auditora de Mangueirinha para fazer parte. Aprovado. 3.) 

Discutida a Resolução nº. 087/2020 que Institui a Comissão Técnica Multidisciplinar e adoção do 

Fluxograma de retomada de atendimentos no âmbito do CONIMS durante o estado de pandemia do 

COVID 19. Aprovada. Na sequência, Ivete solicita que Marcia relate o retorno dado pela SESA a 

respeito dos respiradores conforme assunto discutido na reunião do CRESEMS, Marcia diz que, 

segundo Nestor, mesmo que os municípios forneçam respiradores para estruturar os leitos disponíveis 

nos hospitais, estes ficariam obrigatoriamente abertos para a Macro Oeste. Sandra informa sobre a 

disponibilidade dos leitos de UTI e também a quantidade de respiradores, e Anderson diz que ainda 

está havendo negociações para liberação de alguns leitos pelo Estado, mas que a previsão é de que 

fiquem disponíveis três leitos no Santa Pelizzari - Palmas, dois no ISSAL e três adultos e dois 

pediátricos não Instituto Policlínica, totalizando dez leitos com respiradores disponíveis para casos de 

COVID. Ivo pergunta se há alguma questão a ser levada por ele a Curitiba na reunião do COSEMS, 

como por exemplo a questão dos respiradores. Os Secretários decidem por não fazer a compra dos 

respiradores, conforme havia sido definido na reunião do CRESEMS, aguardando nova posição do 

Estado. Aprovado. Ivete dá sequência falando sobre a verba de Emenda Parlamentar a ser repassada 

por Pato Branco aos municípios e Márcia pergunta como os secretários pretendem utilizar o recurso, 

indagando se querem que seja feito o repasse integral. Os Secretários dizem que sim e Márcia diz que 

levará o assunto ao Prefeito e dará retorno. Aprovado. Ivo pede a Márcia para ser informado sobre 

qualquer nova posição a respeito de exames complementares de gestante de alto risco, que estão 

sendo custeados pelo município. Na sequência Ivete passa a falar sobre os processos de licitação, 

solicitando que as compras relacionadas ao COVID sejam realizadas pelo próprio município, pois o 

setor de licitação está sobrecarregado. Ivo se manifesta contrário, pois vê dificuldade em fazer o 

processo no município e sugere que continue fazendo pelo Consórcio, no sistema de registro de preços. 

Outros municípios se manifestam concordando com Ivo e Ivete solicita que todos se manifestem no 

chat, que servirá para registro das adesões. Ivete relata situação com Dr. Rafael, cardio pediatra, à 

respeito das agendas, pelo alto absenteísmo. Encaminhou proposta de atender no CONIMS, com 

consultas a R$ 80,00 mais o exame (eletrocardiograma fetal ou da gestante), sendo condicionado o 

agendamento da consulta e o exame. Proposta reprovada, optando por deixar da forma que está no 

atual contrato. Dando sequência, Ivete fala sobre comunicado da SESA aos Prefeitos e Secretários de 

aumento dos recursos do COMSUS, mas explica que as metas também serão ampliadas, sendo que 

os recursos repassados não serão suficientes, havendo a necessidade do incremento por parte dos 

municípios para manutenção das linhas de cuidados. Pede que Ivo leve o assunto para ser discutido 

em Curitiba. O Secretário Vilson pergunta a respeito da aquisição pelo Consórcio de sacos para 

sepultamento de cadáveres do COVID e Ivete explica que foram comprados e será enviado aos 

municípios quantidade para dois óbitos e o restante ficará à disposição no Consórcio, para que não 

seja comprado quantidade desnecessária. Ivete relata que há uma quantidade de máscara disponível 

no Consórcio, pois alguns municípios que haviam pedido desistiram após a compra. Informa também 

que não serão comprados mais testes e sugere que, havendo interesse de algum município na compra 

de respirador, esta pode ser feita através de Licitação Compartilhada, sendo que o município deve 

enviar solicitação com a descrição do equipamento a ser adquirido. Nada mais havendo a tratar, a 

Secretária dá por encerrada a reunião cuja ata será assinada por todos os participantes após 

aprovação. 

 

Município Participantes Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro _______________________ 

Chopinzinho Vilmarize Buffon  _______________________ 



 

 

Clevelândia Rafael Barboza dos Santo _______________________ 

Coronel Domingos Soares Edson Luiz Fávero _______________________ 

Coronel Vivida Simone Fernandes _______________________ 

Honório Serpa                                  José Peron _______________________ 

Itapejara D’Oeste Odair Chutta _______________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Guenther _______________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Lonarchik _______________________ 

Mariópolis Marcia Luiza Cavasan Borges _______________________ 

São João Deise Mara Rossi Gasparetto _______________________ 

Saudade do Iguaçu Franceli de F. Davi _______________________ 

Sulina Ronan Ernzen _______________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini _______________________ 

Campo Erê Elizandra da Silva _______________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera 
_______________________ 
 

Galvão João Paulo Garcia _______________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello _______________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi 
_______________________ 
 

São Lourenço do Oeste Adriane Gorete de Jesus _______________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi _______________________ 

CONIMS Andréa Gessi nunes _______________________ 

7ª Regional de Saúde Anderson Nesello 
_______________________ 
 



 

 

Pato Branco Marcia Fernandes de Carvalho _______________________ 

Palmas Flávio Posseti _______________________ 

   

 
 
 
 
 
 
 
(por o nome Marcia Anderson e Flavio)
 
 
 

 


