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Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, nas dependências do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, 

Município de Pato Branco/PR, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos dos 

Municípios Consorciados, conforme relação ao final de forma presencial/virtual. A participação 

web ocorreu através do LINK: https://meet.google.com/nto-onhu-hyt. Conforme relação 

gravada no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata após sua aprovação. Os 

que se fizerem representar encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada 

através do Edital de Convocação 001/2022 de 29 de abril de 2022, publicado no site do CONIMS 

e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste de 30 de abril e 01 de maio de 2022, no caderno de 

Publicações Legais, Edição nº 8130 – Página B1 e encaminhada a todos os Prefeitos através de 

correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A 

Assembleia tem a seguinte pauta: 1) Solicitação de Ingresso do Município de Formosa do Sul/SC; 

2) Solicitação de Ingresso do Município de Santiago do Sul/SC; 3) Assuntos Gerais. Presidente 

Paulo participando de forma virtual dá as boas-vindas aos que se fazem presente no auditório 

do CONIMS, bem como aqueles que estão participando no ambiente virtual na Assembleia 

Prefeitos/Secretários e demais representantes. Inicia a Assembleia colocando em discussão o 

assunto da pauta 1) Solicitação de Ingresso do Município de Formosa do Sul/SC, Mariana faz a 

leitura integral dos ofícios 164/2022 e 102/2022 enviados pelos Município de Formosa do Sul/Pr 

e Santiago do Sul/SC, ao Consórcio com a motivação e justificativa para a solicitação de ingresso. 

O Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Sr. Jorge Antônio Comunello, faz o uso da palavra, 

descrevendo seu Município como de pequeno porte com uma população de 2.481 segundo 

dados do IBGE de 2021, os serviços ofertados pelo CONIMS na área da saúde são de grande 

relevância para a população de seu Município. Assim solicita a aprovação do ingresso ao CONIMS 

do Município de Formosa do Sul/Pr. 2) Solicitação de Ingresso do Município de Santiago do 

Sul/SC, o prefeito Municipal de Santiago do Sul/SC, Sr. Julcimar Antônio Lorenzetti, faz uso da 

palavra, defendendo os interesses da população, visando a necessidade de ampliar a oferta de 

serviços na área de saúde, assegurando a integralidade da assistência. Destacando a relevância 

dos serviços prestados pelos CONIMS, com a oferta de serviços nas diversas área da saúde, 

atenção básica, média e alta complexidade, aquisição de medicamentos, serviços hospitalares, 

licitações compartilhadas de grande ajuda aos Municípios Consorciados. Diante da manifestação 

requer a aprovação do ingresso do Município de Santiago do Sul/SC para fazer parte do CONIMS. 

Presidente Paulo coloca em discussão a solicitação de inclusão dos dois Município Catarinenses 

deixando livre a palavra para manifestações. Presidente segue parabenizando a intenção dos 

novos entes Municipais em fazer parte do CONIMS, fortalecendo ainda mais o Consórcio nas 

ações na área de saúde. Apresenta o demonstrativo da despesa com manutenção e despesa 

com pessoal, tabela demonstrando a economia aos atuais consorciados com o ingresso dos dois 

novos Municípios. As solicitações dos Municípios de Formosa do Sul e Santiago de Sul/Pr 

colocada em votação para o ingresso ao CONIMS, fica aprovada a adesão dos Municípios 

solicitantes, devendo seguir os tramites legais após está aprovação. 3) Assuntos Gerais: Inclusão 

dos assuntos que seguem no início da Assembleia. 3.1) Capacitação TFD; Ivete fala sobre a 



 
capacitação dos TFD realizada no último sábado dia 30 de abril de 2022, no auditório do 

CONIMS, com a participação em grande público, tendo a participação dos empregados do 

Consórcio relacionados com a área de atuação dos TFD, sendo de grande valia a capacitação, 

visando auxiliar no trabalho diário dos Município, evitando retrabalho e deslocamentos de 

pacientes desnecessários e desperdício de recursos públicos. 3.2) Reforma estrutura do 

CONIMS; Ivete inicia falando dos problemas enfrenados nos últimos dias devido às fortes chuvas 

com a estrutura danificada do Consórcio. Presidente Paulo, fala que com as fortes chuvas as 

infiltrações aumentaram ainda mais, ocasionando diversos problemas internos nas 

dependências do Consórcio. Destaca que o Convênio com o Estado para a reforma estava 

andando com ex secretário de Saúde, Beto Preto, não sendo possível formalizar, mas no 

momento está parado na 7ª Regional de Saúde. Enquanto o recurso não é viabilizado e 

necessário realizar uma intervenção na cobertura, visando reduzir os problemas internos 

decorrentes das infiltrações, devendo ser uma medida urgente. A realização de um 

levantamento dos custos da cobertura. Fica autorizado pelos presentes que seja realizado o 

levantamento dos valores necessários para regularizar a cobertura e após repassar em nova 

Assembleia para discussão. 3.3) Dengue: Prefeito de Rafael Caleffi de São Lourenço d ‘Oeste/SC, 

dá as boas-vindas aos dois novos integrantes do Consórcio, parabenizando-os pela iniciativa de 

ingressar no CONIMS, o qual segundo o Prefeito tem um atendimento aos seus integrantes 

diferenciado em respostas rápidas as questões apresentadas, tendo em seu Presidente Sr. Paulo 

Horn e na Secretária Executiva um espirito público na sua essência. Prossegue falando da 

questão da dengue que gostaria de compartilhar com os colegas prefeitos e demais presentes, 

que a questão da dengue além de atenção a todos os protocolos da saúde em atenção a limpeza, 

descreve que em seu Município foram aplicada óleo de NEINN como uma solução viável que o 

produto tem parecer favor do Ministério da Agricultura e da ANVISA. Francielli secretária de 

Saúde de São Lourenço d’Oeste fala que irá repassar o descritivo do produto ao Consórcio. Ivete   

repassará o descrito  à 7ª Regional de Saúde de Pato Branco, para análise. Prefeito Elídio de 

Moraes de Mangueirinha também coloca seu Secretário de Saúde, que É presidente do COSEMS 

a disposição para auxiliar se for necessário junto a Secretaria de Estado de Saúde em relação ao 

produto visando a autorização para possível aquisição do mesmo pelos Municípios. Presidente 

Paulo, fala da importância de participação nas reuniões que além de todos ao assuntos 

discutidos, também há uma grande troca de experiências entre os Prefeitos, como o caso de 

hoje do assunto da dengue compartilhado, sendo de grande valia a participação, fortalece a 

entidade e traz animo para a continuidade do serviço público, visando atender a população. O 

Presidente novamente parabeniza os Municípios de Santiago do Sul/SC e Formosa do Sul/SC, 

destacando que a união faz a força e torna o Consórcio cada vez mais forte.  Presidente Paulo 

deixa aberta a palavra, não havendo manifestação agradece a presença de todos, nada mais 

havendo a tratar, dá por encerrada a Assembleia, cuja ata é lavrada por mim, Elires Marinho de 

Melo Menegussi, e, após lida e aprovada, assinada por todos os presentes, conforme relação ao 

final. 
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