
ATA/RESUMO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     
BIPARTITE REGIONAL DE 2015 –  06/03/2015. 
Local: Auditório da 11ªRS - 13:30 às 17:00 horas. 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 

 

Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde faz abertura da 1ª Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite Regional convocada ordinariamente, dando boas vindas a todos, 

passa a palavra para Roberto, coordenador da CIB, que informa a todos que a ata da 7ª 

reunião da CIB 2014 está disponível no site do CISCOMCAM, para leitura, e assim na 

apreciação na próxima reunião, iniciando as discussões/pactuações o primeiro item de 

pauta é Regimento Interno da CIB, Roberto Apoiador da CIB/11ªRS,  esclarece que 

utilizou como base para elaboração da proposta do regimento interno da 11ªRS, o 

regimento interno da CIB/RJ, iniciada a leitura do regimento fora solicitadas alterações 

de alguns artigos, Artigos: Art 3º, Art 21º,  os quais foram, marcados alterados, dando 

continuidade aos itens da pauta, Roberto Chefe da Scaera 11ªRS, fala sobre 

Resolução SESA nº071/2015, informa que todos os municípios contemplados com, 

recurso estadual, para construção, ampliação e reforma de UBS, possuem 12 meses a 

contar do recebimento da 1ª parcela do incentivo financeiro para concluir a obra, e que 

a resolução SESA nº 071/2015 prorroga por mais 12 meses, a contar o prazo para 

conclusão as obras, informou ainda que para tanto, os municípios devem encaminhar 

para Scaera11ºRS, oficio contendo o motivo pelo qual a obra não foi finalizada dentro 

do prazo. Seguindo com os itens da pauta Grace Chefe da Dvgas, fala sobre a 

avaliação do 2º ciclo do PMAQ na região e inicia com apresentação da PORTARIA Nº 

562, DE 4 DE ABRIL DE 2013 que define o valor mensal integral do incentivo financeiro 

do PMAQ-AB,  PORTARIA Nº 1.063, DE 3 DE JUNHO DE 2013  que altera o Art. 2º Os 

incisos I a IV do art. 14 da Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011 e a 

PORTARIA Nº 535, DE 3 DE ABRIL DE 2013 que define os percentuais a serem 

repassados de acordo com o desempenho da equipe: DESEMPENHO 

INSATISFATÓRIO: suspensão do repasse dos 20% e obrigatoriedade de celebração de 

um termo de ajuste; II - DESEMPENHO MEDIANO OU ABAIXO DA MÉDIA: 

manutenção do repasse dos 20% (vinte por cento) e recontratualização; III - 

DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA: ampliação dos 20% (vinte por cento) para 60% 



(sessenta por cento) e recontratualização; e IV - DESEMPENHO MUITO ACIMA DA 

MÉDIA: ampliação dos 20% (vinte por cento) para 100% (cem por cento) e 

recontratualização e apresentação dos resultados das equipes, dos 25 município 

apenas Peabirú não aderiu ao PMAQ e Mamborê não encaminhou a planilha com os 

dados da avaliação  sendo 75 EAB, 49 ESB e 06 NASF destes 72 EAB, 46 ESB e 05 

NASF foram considerados para o resultado a seguir: INSATISFATÓRIO 

(desclassificada) - 1,38% EAB  e 4,34% ESB; MEDIANO OU ABAIXO DA MÉDIA - 

48,61% EAB, 43,47% ESB e 20% NASF; ACIMA DA MÉDIA - 27,77% EAB, 32,60% 

ESB e 40% NASF  e MUITO ACIMA DA MÉDIA - 22,22% EAB, 13,04% ESB, 40% 

NASF. Fala sobre a prorrogação do prazo para construção do Plano Regional de 
Oncologia que deverá estar no ministério da saúde até agosto de 2015 e que o grupo 

condutor será reativado para retorno das reuniões e elaboração do documento. 

Apresenta a seguir  proposta de constituição de câmara técnicas de vigilância, gestão e 

assistência e do cronograma de reuniões com os secretários, ficando estabelecido:  CIB 

REGIONAL - Ultima quarta feira do mês, Câmara técnicas  Assistência, Vigilância e 

Gestão - 2ª terça feira de cada mês participantes: Assistência: Grace (11ª RS), 

Cristiane, Valdo, Paula (SMS), Lilian (COSEMS). Vigilância: Mitiko (11ª RS),  Brito, 

Orlando, Iretama (SMS) e Gestão: Roberto (11ª RS), Simone, Sonia, Vanessa (SMS); 

Comitê Gestor Regional da Rede de Urgências - Bimestral - 2ª terça feira de cada mês, 

participantes Elenita,Cristina, Grace (11ª RS), Márcio André, Márcia, Márcio Fukuro, 

Ana Rosa, Eliana, Brito, Cristiane (SMS), Adelson (URL), Alain (CIUENP), Lucineide e 

Andréia (Central Hospitalar), Maria Claudia (SAMU), Artemizia, Raquel  e Dr Edson 

(Santa Casa), Cap Calegari (Corpo de bombeiro), Rafaela e Paula (Santa Casa 

Goioerê). Comitê Gestor Regional da Rede Mãe Paranaense- Bimestral - 2ª terça feira 

de cada mês, participantes: Elenita Juliana, Dra Claudete, Bete, (11ª RS), Adelson 

(URL), Ademir, Dulce (CISCOMCAM), Claudia (SAMU), Brito, Márcio André, Márcia, 

Willyan ,Simone, Laura (SMS), Mileni (Santa Casa C. Mourão), Muriel (Unicampo), 

Odair (Hosp. Terra Boa), Patrícia (SMS Goioere), Rafaela (Santa Casa de Goioerê), 

Rita (Santa Casa de Ubiratã), Rosinei (Centro Mãe Paranaense). Comitê prevenção 

mortalidade materna e infantil – mensal, participantes:  O município participante deste 

comitê será aquele que terá o óbito avaliado no dia da reunião. Avaliação COMSUS - 

04/02, 05/05, 04/08, 04/11, participantes: Ademir, Dulce, Nilda (Ciscomcam), Grace, 



Cristina, Elenita e Rebeca (11ªRS), Marcio André, Simone (SMS) Solange Vieira 

(COMUS C. Mourão). Avaliação HospSUS 1: 07/04, 11/08, 08/12, participantes: Ademir, 

Dulce, Nilda (Ciscomcam), Cristina, Elenita  (11ªRS), Marcio André,Brito, Roberta, 

(SMS) Lenilda de Assis, Ivone Rocha (COMUS), Artemizia, Raquel (Santa Casa C. 

Mourão), Jose Carlos, Isaias e Nielsen (Santa Casa Goioerê). Avaliação HospSUS 3 - 

05/03, 09/09, participantes: GRUPO 1 -  Elenita, Grace (11ª RS), Márcio André 

(CRESEMS), Márcia,  Márcio Fukuro, Ana Rosa, Simone (SMS), Pe. João Donizete, 

Maria Ap. Lopes Barroso, Neide dos Santos Rodrigues, Adão Martins Genovez e 

Lenilda de Assis (COMUS)  Ayane Teixeira Dourado,  Silvani Pereira de Souza, 

Alexandre Giroldo, Odair Carlos dos Santos (repres. Hospitais), Lilian Welz (COSEMS) 

e GRUPO 2 -  Elenita, Grace (11ª RS), Simone (CRESEMS), Claudio,  Vanessa, Elsa 

Rodrigues, Natalie, (SMS), Hassan Salih Mohana, Isabel S. H. de Lima, Eliane 

Andrade, Melisa Dias Detofol, Lenilda de Assis (COMUS), Patrícia de Assis, Alessandra 

Mara de Oliveira, Jean Carlos, Karine Marques (repres. Hospitais) e Lilian Welz 

(COSEMS). IAC Engenheiro Beltrão - Cristina, Leslye Rebeca (11ª RS), Seila (SMS), 

Josiane Helena Bezerra (COMUS), Josefa Apª dos Santos Morisco, Fatima Aparecida 

Morisco da Silva, Marilda L. Viana Pereira (Santa Casa de Engenheiro Beltrão). Grupo 

condutor Rede do Crônico – Cronograma não definido, participantes: Orlando, Wilian, 

Vanessa,Valdo, Natalie (Valdineis), Ana Rosa (SMS) Ciscomcam e Regional e Grupo 

condutor Plano da Oncologia – cronograma não definido, participantes: Grace, Roberto, 

Rebecca, Juliana e VISA (11ªRS), Marcio Andre, Sonia, Lucymara, Valdo, Paula, 

Simone, Eliana, Vanessa, Jean Carlos (SMS), Ademir (Ciscomcam), Vera (INCAN), 

Raquel e Artemizia(Santa Casa) e Lilian (COSEMS).  

Cristina Chefe da Scraca, Solicita deliberação da CIB 11ª RS sobre a solicitação dos 

municípios de Juranda e Campina da Lagoa em transferir procedimentos de 

Ressonância Magnética de Campo Largo para Cascavel, com impacto financeiros de 

R$ 806,25 mensais e R$ 9.675,00 anual, aprovado pela plenária, neste momento 

Márcio Secretário de Saúde de Campo Mourão, informa a todos, que Campo Mourão 

conta com um prestador que esta realizando ressonância magnética, a preço de tabela 

SUS, e que assim todos podem solicitar transferência para Campo Mourão e fortalecer 

a região. Seguindo os itens da pauta, Mitiko Chefe da Dvvgs, apresenta a todos os 

novos membros da equipe de sua divisão, Renato que será o responsável pelo 



programa PNI e Carol nova Chefe da SCVST, Mitiko fala ainda sobre as reuniões que 

os técnicos da 11ªRS estão sendo realizada com os municípios para pactuação das 

ações da VISA, alguns municípios ainda não realizaram as reuniões e estas tem como 

ultimo prazo o dia 20/03/2015 dessa foram Paula técnica da VISA, está entrando em 

contato com estes municípios para agendamento de datas para realização da reunião. 

Em seguida Mitiko fala sobre a entrega de computadores para salas de vacina, para 

desenvolvimento de ações do PNI, os computadores serão entregues em solenidade 

com data ainda a ser marcada. Dengue, Mitiko chefe da Dvvgs inicia informando que a 

epdemia de dengue no município de Rancho Alegre Doeste está controlada, aproveitou 

para parabenizar a conduta e empenho da gestão e dos técnicos dos município, 

informou ainda sobre a necessidade a situação de alerta para os municípios de Quarto 

Centenário, Goioere, Campina da Lagoa, por ultimo solicita atenção e empenho 

redobrado no controle e monitoramento da dengue. Campanha de Vacina, Mitiko 

Chefe da Dvvgs, informa que a vacina de Hpv será ampliada sendo disponível para 

menina de 9 a 11 anos e mulheres com HIV e neste caso a vacinação será realizada no 

CTA de Campo Mourão. Mitiko fala ainda sobre o levantamento da cobertura vacinal de 

hpv que obteve um numero satisfatório na vacinação de 1ª dose, e que declínio na 

vacinação de 2ª e 3ª doses, relembrou que a vacina tem eficácia quando completado 

ciclo de vacinação e solicitou maior monitoramento sobre o planejamento dessa vacina. 
Mortalidade Infantil, Mitiko Chefe da Dvvgs informa que em 2014 tivemos 54 óbitos 

infantis e que em 2015 no período janeiro/fevereiro já são 11. Em seguida Elenita 

Diretora da 11ª RS, reforça o alerta para os casos de dengue, sobre a organização do 

serviço ambulatorial, relembrou a necessidade de informar toda equipe e os pontos de 

atenção sobre o fluxo dos exames de monitoramento dos casos de dengue, lembrou 

que devido ao fato de Rancho Alegre Doeste seguir corretamente este fluxo 

conseguiram controlar os casos e o agravamento dos casos. Falou ainda sobre a 

mortalidade infantil o que os resultados deste inicio de ano já são maiores que no 

mesmo período do ano passado e devemos ter atenção especial com as gestantes.      


