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 Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 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, de 
forma presencial, no auditório 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 01/2021, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia trinta de julho de 
dois mil e vinte e um, no caderno de Publicações Legais, Página B6, edição nº 7942 e encaminhado 
a todos os membros do Conselho Deliberativo. A Reunião, sob a Presidência do Sr. Paulo Horn 
tem como pauta: 1) Prestação de Serviços Contratos Vigentes. 2) Assuntos Gerais. O Presidente 
Paulo, inicia agradecendo a presença dos convidados, abrindo os assuntos da pauta. O Presidente 
Paulo Horn passa a palavra a Sra. Ivete Maria Lorenzi, Secretária Executiva do CONIMS para expor 
o assunto da pauta da possibilidade de pactuação entre a instituição de Ensino Superior – UNIDEP 
e este Consórcio. Esclarece Ivete que houve uma solicitação verbal por parte da UNIDEP para uso 
do espaço físico do CONIMS, para realização de estágios obrigatórios dos estudantes do Curso de 
Medicina em paciente do Consórcio. No final de 2019 a instituição de ensino UNIDEP estiveram 
no CONIMS para iniciar as tratativas de uma possível parceira, visando realizar os estágios dos 
alunos do curso de medicina no Consórcio. Sendo orientados após a visita que elaborassem 
formalmente a proposta, com contrapartida, com todas as informações para ser apresentada na 
Assembleia Geral, que poderiam participar da Assembleia, fundamentar e defender a proposta. 
No ano de 2020 devido as circunstâncias não houve manifestação da faculdade. Atualmente por 
meio de profissionais médicos que atuam no CONIMS e tem vínculo como professores junto a 
UNIDEP, os mesmos tem manifestado na tentativa de pressionar o CONIMS a aceitar o estágio 
sem qualquer retorno financeiro, seja de material, equipamentos, melhorias ou recursos 
humanos. Tem-se conhecimento que a entidade de ensino efetua pagamento ao Instituto São 
Lucas, Instituto Policlínica PB e ao Município de Pato Branco que realizam pagamento a estes para 
utilizar-se de seus espaços e de seus serviços para realização de estágios obrigatórios. Ivete 
continua falando que está havendo uma pressão especificamente da profissional médica (Dra. 
Bruna) endocrinopediatra, para levar os pacientes do CONIMS para os atendimentos na UNIDEP. 
Sendo que tirar os pacientes do consórcio, além de todo o custo e logística dos Municípios, 
dificulta o controle e planejamento dos serviços de saúde atualmente realizados via Consórcio. 
Até a presente data, mesmo sendo encaminhado ofício para  a UNIDEP, não houve manifestação 
formal da entidade, somente por meio dos profissionais médicos que não apresentam 
contraproposta financeira, deixando claro que viria dois acadêmicos para cada especialidade. A 
maior preocupação e na formatação sem formalização, ausência de programa/projeto, assim 
poderia chegar ao ponto da grande maioria de profissionais se utilizar de todo a estrutura do 
Consórcio, para uso da UNIDEP, sem retorno financeiro, ou mesmo disponibilização de 
equipamentos ou materiais ambulatórial, utilizando dos recursos dos Municípios que integram o 
Consórcio. Com possível  pressão dos profissionais, devido à grande demanda de especialidades 
que se atende. Entra em discussão a questão se haveria muitos profissionais que podem se 
afastar do CONIMS, devido a negativa no momento de atendimento dos estágios obrigatórios dos 
alunos da UNIDEP. Prefeito de Galvão/SC Admir Edi Dalla Cort, questiona se outros profissionais 
que atendem no CONIMS, podem se afastar também e se teria outros para substituição. Ivete 
fala que se abrir o precedente de ceder para os que estão solicitando no momento, poderemos 
ter problemas na sequência. Presidente Paulo Horn, entende que seria conveniente e oportuno 
manter a negativa e iniciar a busca de novos profissionais caso tenham rescisão de contrato dos 
profissionais que estão solicitando os atendimentos. Prefeito de Chopinzinho, Edson Luiz Cenci, 
apresenta preocupação com relação a demanda de profissionais devido a pandemia, que poderia 



 
ser mais um problema a ser enfrentado. Ivete relata que nas especialidades estão ocorrendo um 
movimento contrário, profissionais saindo dos grandes centros para as regiões mais afastadas, 
maior problemática nos últimos tempos e com relação a profissionais para a atenção básica. Ivete 
esclarece que Pato Branco tem obrigatoriedade de ceder os campos de estágio e mesmo assim 
recebem contrapartida financeira. Secretário de Saúde de Galvão/SC João Paulo Garcia, entende 
que as especialidades dos profissionais que estão pressionando não têm muita demanda, Franceli 
Secretária de Saúde de Chopinzinho/PR, também se manifesta e diz que caso eles acabem se 
afastando, inicia logo a busca de novas empresas dessa área de especialidade para 
credenciamento. Secretário de Saúde de Galvão/SC, também fala que pode ser que os 
profissionais acabem não se desligando do CONIMS, seria mais uma pressão da própria UNIDEP, 
assim como fala o Prefeito de Galvão, que poderiam estar testando nossas ações e planejamento 
com essa insistência. Ivete fala que diversos profissionais que prestam serviços para o CONIMS, 
nas especialidades, vascular, ortopedia entre outras, havendo quantidade de empresas e 
profissionais, que no caso de saída de um ou outro o serviço não ficará descoberto. O Secretário 
de Saúde de Sulina Ronan Ernzen e a Secretária de Saúde de Campo Erê/SC Rosalva Boligon se 
manifestam no sentido que não e viável e nem prudente neste momento abrir precedentes. Ivete 
retoma a palavra e fala que entende a necessidade do campo de estágio, sendo necessário 
contrapartida a entidade para manutenção dos serviços prestados. Presidente Paulo diz que a 
pressão da UNIDEP por meio de seus profissionais, seria mais um motivo da negativa neste 
momento, pois até o momento não respondeu o ofício encaminhado, bem como não entrou em 
contato por meio de seus representantes legais. Também foi tema de discussão a solicitação do 
ISSAL, da mesma forma solicita campo de estágio em várias especialidades, pois em 2022 terá 
campo de residência médica em pediatria, a proposta não fala em retorno financeiro ou 
compensatório ao CONIMS. Após ampla discussão pelos presentes, decidem que como não houve 
manifestação formal da UNIDEP, não será autorizado neste momento a realização de estágios 
obrigatórios dos estudantes do Curso de Medicina em pacientes do Consórcio, que havendo 
novos fatos o assunto poderá ser novamente debatido em Assembleia Geral. 2) Assuntos Gerais. 
O Presidente Paulo fala da importância do Conselho Deliberativo, que esse ano foi a primeira 
reunião. Segue comunicando aos presentes as boas notícias como dos recursos que estão 
chegando ao Consórcio, setecentos e cinquenta mil reais da emenda do Deputado Giacobo, para 
custeio; convênio para reforma da estrutura do CONIMS, que está bem adiantada junto ao 
Governo do Estado  de setecentos e cinquenta mil reais, com apoio dos Deputados Guto Silva 
(Chefe da Casa Civil) e Traiano; visita de representantes de diversos Consórcio do Estado de Santa 
Catarina neste mesmo dia pela manhã, conhecendo a estrutura e o funcionamento do CONIMS, 
sendo mais um motivo para continuarmos alavancando o nome do Consórcio cada mais com suas 
ações de apoio na gestão de saúde dos Municípios. Ivete fala aos presentes que as salas de raio 
X e da odontologia estão sendo transformadas em consultórios para atender ainda melhor os 
Municípios, estando disponível os equipamentos dessas áreas que foram desativadas do 
Consórcio para os Municípios. Equipamentos que ficaram ociosos após a desativação devido ao 
custo muito elevado da manutenção. Franceli Secretária de Saúde de Chopinzinho/PR, relata que 
ficou melhor o serviço terceirizado na área de odontologia como os casos da confecção de 
próteses que havia uma grande demanda reprimida em seu Município desde 2015, que já está 
em andamento e com um trabalho de qualidade de satisfação dos pacientes pelo ótimo 
atendimento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, 
Elires Marinho de Melo Menegussi, foi lida, aprovada e será assinada por todos os participantes 
nesta reunião. 
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