
 

 

ATA Nº 001/2012 DO CONSELHO CURADOR DO CIS-COMCAM  

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, na sala de reuniões do Cis-Comcam, às nove 

horas e quarenta e cinco minutos, atendendo à Convocação da Coordenadora do Cis-Comcam Nilda 

Batista da Silva, reuniram-se a presidente do Cis-Comcam Sra. Dirnei de Fátima Gandolfi Cardoso e 

membros do Conselho Curador, conforme lista de presença em anexo, para discutirem a pauta enviada 

antecipadamente aos membros. A coordenadora Nilda Batista da Silva deu inicio a reunião agradecendo 

a presença de todos e aproveitou o momento para apresentar a nova Presidente do Cis-Comcam Sra. 

Dirnei de Fátima G. Cardoso, que em seguida falou sobre a intenção de fazer melhorias no Cis-

Comcam, visando primeiramente à melhoria no atendimento aos pacientes, falou ainda sobre o problema 

das faltas de pacientes nas consultas agendadas, comentou sobre um programa que adotaram em Farol, 

onde houve uma reunião com a população informando que pacientes que tivessem duas faltas teriam o 

cartão SUS cancelado, a secretária de saúde de Farol Fátima, comentou que no programa aparece uma 

mensagem informando que o paciente não compareceu na última consulta, disse que o número de faltas 

diminuiu consideravelmente, comentou ainda que toda sexta-feira acontece uma reunião com os agentes 

de saúde. A presidente Dirnei pediu aos secretários presentes para ajudarem a resolver este problema. A 

presidente Dirnei informou que vai trazer agentes comunitários de saúde de Farol para fazer uma 

pesquisa junto aos usuários do Cis-Comcam, disse que virão duas agentes por dia durante uma semana, 

onde será elaborado um questionário com perguntas direcionadas aos pacientes, no sentido de melhorar 

a qualidade dos serviços, em seguida a presidente informou que quer resolver os problemas do Cis-

Comcam independente do município de origem do paciente, o objetivo é melhorar a qualidade dos 

serviços prestados. A Sra. Nilma Ladeia, diretora da Regional de Saúde, comentou a importância das 

melhorias, pois o Estado a partir deste ano vai disponibilizar recursos aos Consórcios. A Presidente ,  

Sra. Dirnei comentou  que vem buscando recursos para ampliação do Cis-Comcam, pretende fazer 

cobertura na parte externa para os pacientes que ficam aguardando do lado de fora. A Sra. Nilma disse 

que se for necessário pode verificar a possibilidade de usar espaço externo da Regional para 

acomodação dos pacientes. A presidente Dirnei, comentou que o Cis-Comcam ganhou dois micro 

ônibus que estão sendo utilizados pelos municípios de Peabiru e Roncador,  e que com o dinheiro que o 

Estado repassa para manutenção dos mesmos  gostaria de comprar uma Van,  para transporte dos 

pacientes aqui dentro de Campo Mourão, para aqueles pacientes que ficam no Cis-Comcam pela manhã 

mas que no decorrer do dia necessitam se deslocar até a Santa Casa, COT e demais locais para 

realização de exames. Nilda iniciou então o primeiro assunto da pauta, falou a respeito dos plantões da 

Santa Casa, que a princípio eram cirúrgicos, mas que desde o dia dezesseis de janeiro passou a ser geral, 

Greice da Regional de Saúde comentou que recebeu algumas reclamações a respeito da falta de leitos, 

mas que parece estar resolvido, pois não teve mais reclamações. Márcia Secretária de Saúde de Campo 

Mourão comentou que o Hospital Pronto Socorro também continua aceitando encaminhamento de 

pacientes. Nilma comentou que com o término da construção da nova ala serão liberados mais vinte e 

seis leitos para o SUS, Nilda disse que esteve na Santa Casa na semana passada e que eles estavam se 

organizando para melhor atender os pacientes. A Presidente do Cis-Comcam, Sra. Dirnei comentou que 

Farol fez a doação de duas camas. Nilma comentou que o Dr. Claudino está ligando para os municípios 

pedindo que encaminhem pacientes à Central Hospitalar. Marcia comentou que a Santa Casa não tem 

condições de atender toda a demanda e que conversou com o responsável pelo Corpo de Bombeiros para 

que encaminhe paciente também para o Hospital Pronto Socorro. Nilma comentou que para receber o 

dinheiro do HOSPUS o hospital passa por avaliação trimestral, e que se houver alguma reclamação  

deve ser feita queixa específica. Segundo Item da Pauta- Raio-X – A Coordenadora do Cis-Comcam 

Nilda iniciou explicando que Campo Mourão comunicou o Cis-Comcam e todos os Secretários 

Municipais de Saúde  que , Dr. Marcos Corpa não irá   fazer raios-x simples ela acrescenta ainda que o 

Cis-Comcam até o presente momento não paga nenhum Raio – X fora dos Consórcios, assim sendo a 

Coordenadora passou a palavra para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão Senhora  

Márcia iniciou dizendo que foi solicitado pelo Dr. Marcos aumento no valor dos exames com contraste 

de duzentos por cento, hoje o valor é de cinqüenta e sete reais  e quarenta centavos  reais e ele pede 



duzentos reais pelo mesmo.  Márcia comentou que conversou com a Nilda para que o Cis-Comcam faça 

os exames simples. A Coordenaroa explica que pode ser feito sim dentro do Cis-Comcam com o valor 

que vem sendo executado valor SUS. A Diretora da 11ª Regional de Saúde a Senhora Nilma disse que é 

necessário conversar com Dr. Marcos, e que caso ele não queira fazer exames simples informá-lo que 

será necessário procurar um novo prestador para fazer todos os exames. Secretária Municipal de Saúde 

de Engenheiro Beltrão, Katcha Marie, perguntou o que  é necessário para abrir processo licitatório, 

Nilda informou que o Cis-Comcam tem chamamento público que pode contratar os serviços durante o 

ano inteiro  e se aprovado pode se incluir a especialidade de radiologia dentro do chamamento público 

porque a mesma ainda não consta. Katcha comentou que não concorda em fazer acordos paralelos. O 

Secretario Municipal de Iretama Eurivelton perguntou se o Cis-Comcam tem como fazer raios-x 

contrastados, Nilda informou que não,devido ao aparelho. O Secretário Municiapl de Janiopolis  Amauri  

sugeriu a criação de uma comissão para negociar com o Dr. Marcos Corpa. Assim fica aprovado para 

inclusão da especialidade de radiologia na tabela porque se não  pode ser paga via cis-comcam,   Nilda 

comentou que a Secretaria Municipal de Campo Mourão também informou que não será mais pago 

exames de raio –x  para os municípios por Campo Mourão na COT, daí a Secretária de Saúde de Campo 

Mourão Márcia  reforçou a todos que foi encaminhado um ofício a cada secretário para providencia da 

cota de raio –x COT. Nilda informou que consultas eletivas  agendadas via Cis-Comcam serão pagas por 

aqui conforme nossos agendamentos  e as de emergência são pagas pela secretaria de saúde de Campo 

Mourão e os Exames de raio-x oriundo das consultas de urgência também continuarão da mesma forma 

dentro da cota que cada município tem dentro  de campo  . Cristiane pediu para os presentes fecharem a 

comissão que ficará responsável pela negociação com Dr. Marcos, ficou decido então que farão parte da 

comissão as Secretárias de Saúde de Campo Mourão Márcia, de Farol Fátima Renilda,  Peabiru Neuza e 

Engenheiro Beltrão     Katcha. Terceiro assunto da pauta - Gestação Alto Risco.   A Coordenadora do 

Cis-Comcam Nilda, iniciou  explicando que a Gestação Alto Risco dos municípios  foi feito uma troca  

de serviços, o Cis-Comcam paga uma psicóloga em troca do atendimento para todos municípios.   A 

Secretária Municipal de Campo Mourão a Senhora Márcia informou que a Santa Casa solicitou que a 

secretária de Campo Mourão assuma esse serviço, Márcia disse que está verificando um local para 

atender as pacientes de Campo Mourão, Kátia comentou sua preocupação em relação aos municípios 

menores, como vão fazer com suas pacientes. Greice da Regional de Saúde comentou que participou de 

uma reunião em Curitiba onde foi colocado que o atendimento deve ser assim distribuído: habitual no 

próprio município, intermediário no Consórcio e gestante de alto-risco no ambulatório do hospital, 

continuou dizendo que o Estado está revendo e estabelecendo critérios que ainda não estão definidos, 

sendo assim Consórcio e Hospital tem que se organizar. Márcia comentou que a proposta da Sra. Lilian 

da Santa Casa é que o atendimento seja feito junto com a emergência. A Diretora da 11ª Regional de 

Saúde a Senhora Nilma Ladeia disse que o serviço não vai deixar de existir que o problema no momento 

é estrutura física, e que a Regional vai intermediar as negociações. Quarto Assunto – Neurologia-Dr. 

Wander e Dr. José Aparecido não concordam com o aumento concedido para o exercício 2012, estão 

pedindo: R$30,00 por consulta, R$35,00 para eletrocardiograma e R$20,00 para laudo, os valores não 

foram aprovados pelos membros do conselho presentes, pois o orçamento para 2012 já está fechado. 

Nilda informou ainda que a Dra. Kayoko T. de Oliveira também solicitou aumento no valor da 

Espirometria para R$95,00 , da mesma forma o aumento não foi aprovado. Nilda informou que após o 

feriado de Carnaval o Cis-Comcam voltará a fazer exames de eletroencefalograma, mas que o Dr. 

Wander não aceita eletroencéfalo que não seja feito na clínica dele. Eurivelton sugeriu que se procure 

um novo neuro-pediatra. A Coordenadora Nilda informou que a COT solicita aumento no valor dos 

exames de vídeo-artroscopia, hoje o valor pago é de R$500,00 para joelho e R$600,00 para ombro e 

joelho, estão pedindo R$700,00 para joelho e R$850,00 para ombro e joelho, Eurivelton comentou que 

está encaminhando seus pacientes via TFD, disse que quando tem cota de AIH ele faz aqui, o aumento 

não foi aprovado A Coordenadora informou que o médico cedido do Estado Dr. Valdir Renato Tonetto 

Bozz a partir de 1º de março será concedida aposentadoria pelo Estado, mais ele se propõe em atender 

todas as quartas feiras colo de útero . Não havendo mais assuntos a tratar foi finalizada a reunião às dez 

horas e quarenta minutos e para constar foi lavrada a presente ata e por todos assinada.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


