
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 002/2018 

 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas dependências do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, reúne-se o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A convocação foi realizada 
através do Edital Nº. 002/2018, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno Integrante da Edição 
n°7108 Pag. B1, de trinta e um de março de dois mil e dezoito, e no Site do CONIMS, e encaminhada 
através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de recebimento via 
contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme relação ao final assinam o livro 
de presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar estão amparados 
por procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião 
agradecendo a presença de todos os Secretários. Coloca em apreciação a Pauta, a qual é aprovada 
por todos, passando a ser a seguinte:1)Educação Continuada;2)Hemonúcleo;3)Estoque de 
Medicamentos;4)Implantação de Novos Serviços;5)Assuntos Gerais.1) A Secretária de Saúde do 
Município de  Mariópolis Giovana Abegg, faz explanação sobre a necessidade da elaboração de projeto 
referente a Educação Continuada, realizar  treinamentos/capacitações para todos os profissionais da 
área da saúde. Elaborar projetos com organograma e cronograma incluindo as necessidades dos 
Municípios centralizando no Auditório do CONIMS, aprovado 2) O MP propôs assinatura de TAC 
referente a cedência dos profissionais do CONIMS ao Hemonúcleo. As contas estão equilibradas, mas 

a Direção do CONIMS irá agendar uma reunião com a SESA para resolver a questão   da Cedência.3) 
O Secretário de Saúde do Município de Vitorino, Vilson Forgiarini, ressaltou a falta de alguns 
medicamentos na Unidade de Saúde de Vitorino e CONIMS e propôs a ampliação do estoque desses 
medicamentos( anticonvulsivos, ansiolíticos, antidepressivo, receita amarela, dentre outros) para que 
os pacientes não fiquem sem. Cada Município fará relação dos medicamentos que mais necessita e 
encaminhará para o Consórcio.4) Implantação de novos Serviços, Confecção de Fístula Artério-Venosa 
para Hemodiálise valor SUS R$ 600,00(seiscentos reais), valor prestador R$1400,00(Hum mil e 
quatrocentos reais), a equipe consegue realizar até quatro procedimentos por semana, conforme a 
demanda, aprovado.5)Assuntos Gerais:5.1)Cirurgias Eletivas, foi apresentado saldo de março/2018 
conforme tabela anexo.5.2)Em anexo tabela Portaria MS. 3994/2017.5.3)Em conversa com a 
Secretaria de Saúde de Pato Branco, propomos, lançar no CNES o CER, com o objetivo de viabilizar 
as próteses auditivas, o Município faria a solicitação de credenciamento, que não foi aprovado, visto 
que o auditor não libera. Oficiar a Regional, pois o dinheiro já está na conta de Pato Branco e ainda 
não foi feito repasse.5.4)Linhas de Cuidado – Elaboração de protocolo para Enfermeiros realizar 
consulta inicial, estratificação e solicitação de exames, seguindo protocolos estipulados pelos órgãos  
competentes(Ministério da Saúde e Protocolos Estaduais/Municipais); Os Municípios em conjunto com 
o CONIMS, Hospital referência em Alto Risco e 7ª Regional de Saúde, discutir os critérios de 
encaminhamento das gestantes, para redefinir o encaminhamento conforme realidade da nossa 
região(reorganizar Linha Guia, com a estratificação e encaminhamentos); Confecção de caderneta de 
Plano de Cuidados para as Linhas Guias: Gestante e Criança; Doenças Crônicas: Hipertensão e 
Diabetes; Saúde do Idoso; Saúde Mental; O Pediatra do hospital fazer encaminhamento para CONIMS 
dos RNs de risco intermediário e alto risco; Resolução COFEN-195/97-Dispõe sobre a solicitação de 
exames de rotina e complementares por Enfermeiro.Aprovado.5.5)O Transporte para Cascavel será 
organizado escala entre os Municípios para cada dia um carro ou Van levar os pacientes até Cascavel, 
as passagens será via Consórcio, aprovado.5.6) Cotação Congresso, apresentadas três propostas de 
orçamento das empresas CVC, Casatur e Viajare, será encaminhada para aprovação na Assembleia 
de Prefeitos.5.7 O colegiado em reunião decidiu que seja notificado os médicos Leandro Paes Leme 
Peyneau Urologista, Paulo Antonio de Souza Junior Neurologista, com tendência a romper contrato 
com os mesmos. Nada havendo mais o que tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por 
mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada e será assinada por todos os presentes nesta reunião. 



 

 

 

 

 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Jerson Luiz Pereira __________________________ 

Chopinzinho Fabiano Popia  __________________________ 

Clevelândia Wanessa Plakitken __________________________ 

Coronel Domingos Soares Sylvia Dayana Dutra __________________________ 

 
Coronel Vivida 
 

Liliane G. Fontanive __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Mangueirinha Ivoliciano Leonarchik __________________________ 



 

 

Mariópolis Giovana Abegg __________________________ 

São João                                                 Leandro Recheski __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa 
__________________________ 

 

Vitorino Vilson Forgiarini 
__________________________ 

 

Campo Erê                                   Cristina A. Pagliochi                                                 
__________________________ 

 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   



 

 

   

 


