
ATA/RESUMO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     1 

BIPARTITE REGIONAL  DE 2017 –  27/09/2017. 2 

Local: Município de Campo Mourão , das 13:30 as 17:00 horas. 3 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 4 

 5 

Márcia Presidente do Cresems 11ª Regional de Saúde da as boas vindas a todos, inicia a 6º 6 

reunião ordinária da CIB 11ªRS em seguida questiona a plenária sobre a aprovação da ATA 7 

da 5ª CIB Regional a qual foi aprovada por todos, passa a palavra para Roberto Chefe da 8 

Scaera que faz a leitura das homologações do período, e retira da pauta a aprovação da 9 

Deliberação nº 12 de 27/06/2017 por falta de apresentação do referido projeto objeto da 10 

deliberação, Experiências exitosas de Boa Esperança e Terra Boa este item foi retirado da 11 

pauta,  Resultado Oficina de Construção do Plano Municipal de Saúde, Roberto Chefe da 12 

Scaera, apresenta as datas de realização da 3 etapas da oficina de construção do Plano 13 

Municipal de Saúde, relembra que foi um projeto desenvolvido em parceria com o nível 14 

central da SESA, COSEMS e Regionais, apresentou o numero de municípios participantes em 15 

cada etapa, sendo que na 3ª e ultima o numero reduziu para metade dos municípios, ressaltou 16 

o quando importante foi este projeto, devido ao momento de redefinições que o sistema único 17 

de saúde passa, relembrou as datas propostas pelos municípios para entrega dos planos 18 

municipais, e reforçou a oferta de colaboração para construção desse instrumento, quando o 19 

município já estiver em avançado processo de construção do plano municipal de saúde 2018-20 

2021, Oficio Scaera Roberto Chefe da Scaera, apresentou o numero e os temas de oficio 21 

direcionados aos municípios, oficio 04 e 031 de Janeiro e Setembro de 2017 informando 22 

sobre os meses comemorativos conforme campanhas nacional, estadual e municipal, alem de 23 

solicitar que todas fossem incluídas na programação anual de saúde de 2017 e 2018, 24 

apresentou ainda o oficio 030 Scaera de setembro de 2017, o qual solicita informações sobre 25 

a conclusão das conferencias de saúde e plenárias de saúde realizadas no ano de 2017, apenas 26 

2 municípios responderam até o momento, informou sobre os ofícios 02, 13, 16, 17, 23 e 28 27 

dos meses Janeiro, março, abril, maio, junho e setembro todos tratando do assunto 28 

instrumentos de gestão PMS, PAS e RAG, Apresentou ainda planilha com nome dos 29 

municípios que encaminharam de forma impressa o RAG 2016, foram, Altamira do Paraná, 30 

Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Goioere, Iretama, 31 

Janiopolis, Mambore, Peabiru, Quarto Centenário, Roncador, Terra Boa e Ubiratã, na 32 



seqüência apresentou planilha retirada do SARG SUS, para os anos de 2015 e 2016, sendo 33 

para o ano de 2015 constam como sem informação os municípios de Farol, Goioere, Nova 34 

Cantu e Peabiru, no status de apreciação do conselho esta Rancho Alegre Doeste, para o ano 35 

de 2016 constam como sem informação os municípios de: Farol, Juranda, Nova Cantu, 36 

Rancho Alegre Doeste, constam como em apreciação do conselho Quinta do Sol, 37 

Monitoramento Semestral do SISPACTO, Roberto Chefe da Scaera, informa que para o 38 

monitoramento semestral dos indicadores do SISPACTO, convidará ao poucos os municípios 39 

o quais deverão apresentar as ações que vem desenvolvendo para alcance do indicador, foi 40 

pactuado de esta ação iniciaria imediatamente, Conferencia da VISA, Roberto Chefe da 41 

Scaera informa que a conferencia ocorre no próximo dia 29 no município de Curitiba, os 42 

municípios são responsáveis pelo transporte do município de origem atpé a 11ª Regional de 43 

Saúde e esta por sua vez oferta o transporte em veiculo VAN de Campo Mourão para 44 

Curitiba, Capacitação MV, Juliana Chefe da Scraca, informa que dias 23, 24, 25 de outubro 45 

ocorre capacitação do sistema MV para Hospitais e Pronto Atendimento dos municípios, 46 

Pagamento Samu, Juliana Chefe da Scraca,  informa que o município que ceder medico para 47 

transporte do SAMU o Consorcio Ciuemp paga esse profissional, sendo assim quando ocorrer 48 

situações desse gênero o município deve encaminhar ao Ciuemp informações de data, local, 49 

horário do transporte, nome do profissional e paciente que haverá o ressarcimento, Pactuação 50 

Rede Mãe Paranaense, Juliana Chefe da Scraca, pede aprovação a plenária, para que os 51 

municípios não pactuem diretamente com a Santa Casa de Campo Mourão fora da Rede Mãe 52 

Paranaense, a plenária aprova tal encaminhamento. Resultado Oficina de Construção do 53 

PMS – Roberto Chefe da Scaera informa que finalizou as 3 etapas de capacitação da oficina 54 

de construção dos planos de saúde 2018-2021, agradeceu a participação de todos, e solicitou 55 

cumprimento dos prazos para construção, informou que conforme os municípios forem 56 

concluído o plano de saúde devem encaminhar a 11ª Regional de Saúde para avaliação do 57 

Scaera e possível indicações de correções, Roberto se colocou a disposição para visitar os 58 

municípios e colaborar nas reuniões de equipe para construção do Plano de Saúde. Ofícios 59 

Scaera – Roberto Chefe da Scaera, informa que tem emitido diversos oficio da pela Scaera 60 

11ªRS os quais visam formalizar orientações e recomendações aos municípios, conclui que 61 

não tem recebido respostas de diversos ofícios, o que prejudica o encaminhamento de dos 62 

assuntos, solicita maior atenção e atendimento as demandas de oficio. Conferencia de VISA 63 

– Roberto Chefe da Scaera informa que ocorrerá no município de Curitiba a etapa estadual da 64 



conferencia de Vigilância em Saúde, informa ainda que a 11ª Regional de Saúde ofertará 65 

transporte aos delegados usuário e trabalhadores, partindo de frente da 11ª Regional de Saúde 66 

no dia 28/09/2017 as 10:00h, aos delegados usuários e trabalhadores será custeado hotelaria e 67 

alimentação durante a duração do evento. Instrumentos de Gestão PMS, PAS e RAG – 68 

Roberto Chefe da Scaera apresenta planilha com informações sobre a situação de cada 69 

municipio quanto a conclusão ou construção do referidos instrumentes de gestão, informou 70 

ainda que a não construção de tais instrumentos geram penalidades prevista em lei especifica, 71 

e reforça sua disposição em orientar a construção de cada documento, relembra que foram 72 

realizadas oficinas e orientações por oficios, Monitoramento Semestral Indicadores do 73 

SISPACTO 2017 – Roberto Chefe da Scaera informa que realizará nos meses de outubro e 74 

novembro o monitoramento dos indicadores do sispacto com resultados referente ao primeiro 75 

semestre de 2017, informa ainda que este monitoramento ocorrerá de forma diferente, em que 76 

os municípios deverão relacionar seus resultados do primeiro semestre com suas ações 77 

realizadas no mesmo período. Óbitos Fetais Roberto Chefe da Scaera, apresentou planilha 78 

com números dos óbitos fetais e de nascidos vivos, enfatizou que o numero de óbito fetais é 79 

alto em relação a mesma informação em âmbito nacional e que o numero de nascidos vem 80 

diminuindo de forma rápida, na seqüência apresentou planilha com números do óbitos não 81 

fetais, Apresentou planilha com informações sobre óbitos fetais com características de 82 

viabilidade, apresentou planilha com dados dos numeres de consultas de prenatal e por fim 83 

planilha com uma comparação entre os anos 2016 e 2017 dos óbitos maternos com local do 84 

óbito e municípios, Monitoramento Apsus - Muriel Chefe da Scaps, informa que concluíram 85 

o monitoramento e que as incoformidades percebidas devem ser respondidas por e-mail 86 

esclarecendo o que foi feita para correção e plano de ação para correção, informou que os 87 

problemas identificados no CNES devem ser corrigidos na próxima vigência, Muriel informa 88 

que encaminhará relatório das inconformidades para todos os municípios, conclui em seguida 89 

que um os impactos das inconformidades é a suspenção de recursos do Apsus, Outubro Rosa 90 

– Muriel Chefe da Scaps, informa qua 11ª Regional de Saúde esta trabalhando o assunto 91 

violência contra a mulher e durante o mês de outubro realizará 3 encontros, e todos estão 92 

convidados, Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde, ressalta que no outubro rosa continua 93 

a campanha para coleta de preventivo o assunto violência contra mulher esta sendo mais uma 94 

ação incluída neste mês tão importantes de ações em favor da mulher, Lilian Apoiadora do 95 

Cosems, registra os parabéns a 11ª Regional de Saúde pelo tema trabalhado e pela iniciativa, 96 



Investigação de óbitos - Carol Chefe da Scvge, informa que trabalharam o assunto 97 

investigação de óbitos com alguns municípios prioritários, como Goioere, Iretama, Quinta do 98 

Sol, Campo Mourão, Terra Boa e Roncador, informa que o nome Comitê de Mortalidade 99 

deixa de existir e passa a se chamar de Grupo Técnico de Analise de Óbitos. ART – Marcio 100 

Odontologo da Scaps, explicou a característica do ART, apresentou índices de exodontia, 101 

historio do procedimento ART na 11ª Regional de Saúde, as vantagens e os objetivos do 102 

procedimento ART, na seqüência apresentou projeto e os compromissos do Estado, dos 103 

municípios e das ESB, o período de execução do projeto será para 2018, os municípios 104 

precisam encaminhar os nomes de suas ESB interessadas até o próximo dia 02, Elenita 105 

Diretira da 11ª Regional de Saúde, ressalta a importância do tratamento odontológico e 106 

solicita a participação de todos, na sequencia solicita que apresentem trabalhos exitosos no 107 

Congresso Paranaense de Saúde Publica, sobre combate a violência a mulher, Muriel Chefe 108 

da Scaps, cobra a devolutiva do Plano da Regional de Mortalidade Infantil até a próxima 109 

segunda feira prazo no qual será encaminhado para Curitiba, Elenia Diretora da 11ª Regional 110 

de Saúde, reforça e enfatiza a importância da construção do Plano Regional de Mortalidade 111 

Infantil, Agenda Semanal para Doadores – Marisete Enfermeira do Hemonucleo de Campo 112 

Mourão, informa a necessidade de os municípios conseguirem doadores mensalmente, 113 

informou ainda que em contato com os municípios tratando do assunto doadores, obteve 114 

resposta apenas de 12 municípios, ressaltou a importância da parceria de todos, A Ouvidora 115 

da 11ª Regional de Saúde Crislaine Mantovani, iniciou sua fala lembrando que, tendo como 116 

parâmetros a Deliberação da CIB-Pr 42/12 que define os critérios para se considerar que um 117 

Município possui Ouvidoria de Saúde e a Deliberação CIB-R nº 08/2017 em que foi pactuado 118 

sobre as datas de envios dos Relatórios das Ouvidorias à Regional de Saúde, esta é a situação 119 

de cada Município: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Engenheiro 120 

Beltrão, Goioerê, Iretama, Mamborê, Peabiru, Quinta do Sol, Terra Boa, Ubiratã atendem 121 

plenamente às Deliberações. Corumbataí do Sul e Farol não enviaram os Relatórios 122 

Gerenciais do 1º e 2º Quadrimestres. Janiópolis não apresentou os Relatórios de 123 

Monitoramento do 2º, 3º e 4º Bimestres e os Relatórios Gerenciais do 1º e 2º Quadrimestres. 124 

Juranda, Luiziana, Moreira Sales e Rancho Alegre D’oeste não apresentaram os Relatórios de 125 

Monitoramento do 4º Bimestre e os Relatórios Gerenciais do 1º e 2º Quadrimestres. Quarto 126 

Centenário e Roncador não apresentaram os Relatórios de Monitoramento do  4º Bimestre e o 127 

Relatórios Gerencial do 2º Quadrimestre. Campo Mourão não possui indicação oficial de 128 



Ouvidor e não envia os Relatórios. Campina da Lagoa, Fênix e Nova Cantu não possuem 129 

Ouvidoria instituída. Crislaine informou ainda que no dia 24/10/17 será realizado o Encontro 130 

Regional de Ouvidores e que neste evento será realizada a 1ª Mostra de Trabalhos das 131 

Ouvidorias de Saúde, uma ação inédita no estado do Paraná tendo em vista os avanços já 132 

alcançados pelas Ouvidorias desta Regional de Saúde. No mesmo dia ainda, com base nas 133 

oficinas de construção do Plano Municipal de Saúde ofertadas pelo SCAERA da 11ªRS,  será 134 

realizado um estudo pelos Ouvidores com apresentação de propostas de ações para serem 135 

incluídas nos Planos Municipais de Saúde visando o fortalecimento das Ouvidorias de Saúde. 136 

Crislaine finalizou ressaltando que as Ouvidorias são o canal para registro de demandas 137 

referentes às dificuldades/questionamentos dos Municípios em relação aos serviços 138 

contratualizados como os hospitais, e que o registro sistematizado permite que a instituição 139 

possa ter a oportunidade de responder as demandas que são inclusive trazidas à discussão nas 140 

reuniões de avaliação do HOSPSUS, Rede de Urgência (RU)  e Comitê Regional da Rede 141 

Mãe Paranaense, Combate ao Benzeno – Paula Tecnica em Saúde do Trabalhador da Scvsat, 142 

esclarece o que é o benzeno, informou sobre os cuidados para prevenção, lembrou das 143 

campanhas realizadas pelo governo do estado desde de 2014, finalizou esclarecendo a lei 144 

estadual de 2015 que proíbe o abastecimento acima do automático. 145 

 146 
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 160 



PAUTA                                                                 Campo Mourão,  25 de Setembro  2017. 161 
 162 
Em caráter ordinário apresenta-se aos Senhores(as) Secretários(as) Municipais de Saúde, as pautas da 5ª Reunião 2017 163 

da Comissão Intergestores Bipartite Regional – CIB 11ªRS, que ocorre no dia, 27  de Setembro de 2017, das 13:30 as 17:00 horas 164 
no município de Campo  Mourão: 165 

 166 
Homologação: 167 

 Apreciação da ATA da 5ª reunião da CIB 11ª Regional de Saúde 168 
 Deliberação nº 12 de 27/06/2017 -  Plano Operativo Municipal Atenção integral à Saúde dos Adolescentes 169 

em Conflito com a Lei de Campo Mourão 170 
 171 
Discussão/Pactuação: 172 
 173 

 Experiência exitosas de Boa Esperança e Terra Boa 174 
 .Resultado Oficina de Construção do PMS – Roberto Chefe da Scaera  175 
 .Ofícios Scaera – Roberto Chefe da Scaera  176 
 .Conferencia de VISA – Roberto Chefe da Scaera  177 
 .Instrumentos de Gestão PMS, PAS e RAG – Roberto Chefe da Scaera  178 
 .Monitoramento Semestral Indicadores do SISPACTO 2017 – Roberto Chefe da Scaera  179 
 .Mortalidade Infantil – Muriel Chefe da Scaps 180 
 .Outubro Rosa – Muriel Chefe da Scaps 181 
 .Monitoramento Apsus – Muriel Chefe da Scaps 182 
 ART – Márcio Odontólogo da Scaps 183 
 .Agenda Semanal Para Doadores – Luzia Chefe do Hemonucleo de Campo Mourão 184 
 .Pactuação da Reunião da RUE – Juliana Chefe da Scraca 185 
 .Situação das Ouvidorias em relação à CIB 42/12 – Crislaine Ouvidora 186 
 .Encontro Regional de Ouvidores– Crislaine Ouvidora 187 
 .Atualização Grupo Técnico de Investigação de óbito – Carol Chefe da Scvge 188 
 .Avaliação da Atenção Materno Infantil por resultado de Indicadores – Carol Chefe da Scvge 189 
 Combate ao Benzeno – Emerson Chefe da Dvags 190 
 191 
 192 
Contamos com a participação de todos, Sem mais para o momento, Respeitosamente, 193 
 194 
 195 
 196 

____________________________________ 197 
Roberto Rosa Filho 198 

Apoiador da CIB 11ª Regional de Saúde 199 
 200 


