
 ATA Nº 005/2012 DO CONSELHO CURADOR DO CIS-COMCAM  
  

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e doze, na sala de reuniões do Cis-Comcam às 
nove horas e trinta minutos, atendendo à convocação da Coordenadora do Cis-Comcam 
Senhorita Nilda Batista da Silva, reuniram-se os membros do conselho curador do Cis-
Comcam, conforme lista de presença em anexo. Iniciando a reunião a Srta. Nilda agradece a 
presença de todos e expõe o primeiro assunto da Pauta: Apresentação do Plano de Ação 
Conjunta PLACIC 2012, informando que o plano encontra-se nas pastas distribuídas aos 
secretários, pede que os presentes observem principalmente o quadro de metas e pede ainda 
uma atenção especial ao item oito, que é a locação do aparelho de Raios-X, que neste 
próximo ano temos que tentar fazer uma solicitação ao governo Estadual de um aparelho, 
após a análise do plano, não tendo nenhuma alteração fica aprovado o PLACIC. Em seguida 
a Srta. Cristiane M. Pantaleão, Secretária Municipal de Saúde de Ubiratã, faz algumas 
colocações a respeito do COMSUS, explicando que foi feito um estudo sobre o programa Mãe 
Paranaense, em seguida passa a palavra a Sra. Grace da 11ª Regional de Saúde, Grace 
informa que após o estudo verificou-se a necessidade da equipe multiprofissional.  A Sra. 
Nilma Ladeia de Carvalho, Diretora da 11ª Regional de Saúde, explica que a intenção é 
fortalecer o atendimento da gestante de alto risco e risco intermediário, comenta ainda que por 
todos os aspectos vistos é viável optar por um único ambulatório dentro da Santa Casa, que 
funcionará durante todo o dia, a ideia é de um ambulatório ampliado com equipe 
multidisciplinar, A Sra. Leila Carrera C. Oliveira Secretária Municipal de Saúde de Juranda 
comenta da dificuldade que encontra quando encaminha gestantes para atendimento no 
ambulatório de alto risco, ela explica que os profissionais liberam a gestante para fazer o parto 
dentro do próprio município sem nenhuma recomendação por escrito. Cristiane comenta que 
será melhor para os municípios o ambulatório de alto risco dentro da Santa Casa. Grace 
explica que a proposta é que o ambulatório seja um parceiro dos municípios, informa ainda 
que a equipe do ambulatório irá montar um protocolo linha guia para os municípios. Nilda 
comenta que alguns municípios estão tendo dificuldades com exames de ultrassom 
morfológico, informa que já entrou em contato com alguns prestadores, solicitando proposta 
para realização do exame via Cis-Comcam, Nilda fala que caso a proposta fique em torno de 
R$ 120,00 ela pode verificar a possibilidade de incluir na tabela de valores do Cis-Comcam, 
comenta ainda que tem observado que o exame tem sido solicitado com bastante frequência 
e a tendência é que aumente com a implantação da gestação risco intermediário e Alto Risco, 
o assunto será definido nas próximas reuniões. Segundo assunto da pauta: Férias Coletivas 
do Cis-Comcam, Nilda informa que a intenção é trabalhar até o dia 21 de Dezembro, devido à 
necessidade de fechar a fatura no dia 20, o retorno das atividades seria no dia 25 de Janeiro 
de 2013. Nilda informa que neste período alguns profissionais credenciados continuaram 
atendendo, após análise dos secretários, fica aprovado o período de férias coletivas do Cis-
Comcam de 26 de Dezembro de 2012 a 24 de Janeiro de 2013. Terceiro assunto: Situação 
financeira dos municípios, Nilda informa que o valor do débito de cada município está na pasta 
que foi entregue no início da reunião, Nilda informa ainda que hoje o Cis-Comcam tem débitos 
com médicos no valor de R$ 270.000,00, comenta que soube que alguns municípios estão 
comprando serviços fora do Consórcio, Nilda pediu a colaboração de cada SMS converse com 
financeiro do seu município, solicitando o pagamento dos débitos com o Cis-Comcam.  A 
Diretora da 11ªRegional de Saúde comenta que a Nilda priorizou o pagamento dos plantões 
junto a Santa Casa e deixou de pagar os funcionários e outros compromissos do Consórcio, 
Nilda reforça que a situação é preocupante, pois no próximo dia 20 é a data de vencimento 
das faturas referentes ao mês de outubro, fala da aproximação do final de ano e das 
dificuldades que são maiores nesse período. Nilda comenta que tiveram uma reunião na 
Santa Casa no dia 16 de Outubro onde o presidente da Santa Casa, Senhor. Elmo Linhares 
Expôs a dificuldade financeira da Santa Casa em manter o ambulatório de urgência e 
emergência, comentou que está trabalhando com dificuldade, estão sem ortopedistas. A 
diretora da 11ª Regional de Saúde Nilma, disse que os pacientes estão sendo encaminhados 



para Central Hospitalar que como é de conhecimento de todos fazem cobrança por fora, 
informa ainda que a Santa Casa está com débitos mensais no valor de R$ 200.000,00, que 
algumas lideranças de Campo Mourão estiveram em reunião com deputados que representam 
a região de Campo Mourão e que os mesmos acenaram para um repasse no valor de R$ 
200.000,00 mensais para Santa Casa, Nilma informa ainda que a Santa Casa está com 
dificuldades também na contratação de profissionais para neonatologia, ela diz que os 
repasses do HOSPSUS estão atrasados, há dificuldades também com anestesistas. A 
Secretária Municipal de Saúde de Ubiratã Cristiane comenta que a saída é tentar fortalecer 
esta parte e estabelecer um valor fixo de plantão definindo um piso na região, O Secretário 
Municipal de Saúde de Nova Cantu Alisson Antônio Pelicer discorda devido à dificuldade que 
os municípios têm em contratar médicos. A Coordenadora do Cis-Comcam informa que estão 
vindos muitos pacientes sem prévio contato com os hospitais, comenta que outra reclamação 
é que no final de semana os médicos dos municípios vizinhos não querem atender e mandam 
os pacientes para Campo Mourão, Nilma fala do problema da falta de leitos na obstetrícia, que 
é o caso das mães dos prematuros que ficam ocupando leito dentro da Santa Casa. A 
Secretária representante do Cresems Cristiane M. Pantaleão questiona quais secretários 
podem acompanhá-la até a Santa Casa amanhã para participarem da reunião fica definido 
que os Secretários Municipais Amauri, Alisson, Cláudio, Luana, Fátima, Marcia, Leila, 
Roberta, Maikon e Maria Cristina irão acompanhá-la. Nilda fala a respeito da quantidade de 
raios-x solicitados por médicos da COT para um único pacientes, informa que conversou com 
a Cristiane para que ela coloque o assunto no CRESEMS, Nilda pergunta para Secretaria de 
Saúde de Campo Mourão como gestora e qual é o critério que o pessoal dela da auditoria 
está usando com os raio-x  de campo mourão, a secretaria de Campo Mourão está 
autorizando quatro por membros, Cristiane frisa que  a Nilda está fazendo um alerta quanto ao 
número de raios-x solicitados que não é obrigação do cis-comcam verificar isso porque 
quando chega para eles pagarem as guias já estão autorizada, Roberta é favorável ao 
descredenciamento da COT, Nilda mostra um pedido de 14 raios-x para um único paciente. 
Nilda sugere que a auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão elabore um 
documento limitando a quantidade de raios-x por paciente. Márcia sugere que não se renove 
o credenciamento de Raios-X da COT para o próximo ano, Cristiane comenta ainda que deve 
ser informado à COT o motivo de não renovar o credenciamento. Cristiane sugere que a Nilda 
converse com o representante da COT e exponha o problema. Ademir Proença, Controlador 
Interno do Cis-Comcam, comenta que o Consórcio pode pedir um parecer do CRM. Cristiane 
comenta que o caso deve ser investigado e depois discutido novamente na próxima reunião. 
Nilda fala das recomendações do Ministério Público para os municípios da região de Barbosa 
Ferraz e que agora as recomendações chegaram também à região de Engenheiro Beltrão e 
Campo Mourão, as recomendações sugerem que o Cis-Comcam atenda sem limites, Nilda 
comenta ainda que o documento foca muito no TFD, e informa que o assessor Jurídico Dr 
jônias conversou com Ivani, para entender melhor o funcionamento antes de elaborar uma 
resposta. A Diretora da 11ª Regional de Saúde Nilma sugere fazer uma resposta única por 
parte do CRESEMS, com parecer jurídico. O TFD não é do CIS-COMCAM, é um órgão do 
Estado que está lotado dentro do Consorcio para ajudar todos os municípios. Cristiane vai 
formular um documento pelo CRESEMS, para o Ministério Público e vai encaminhar para a 
Nilda que repassará aos secretários para análise e finalização antes de ser enviado ao 
Promotor. Cristiane faz uma solicitação do CRESEMS, e referente ao Congresso que tem 
poucos inscritos e pede maior participação dos presentes.  Lilian Welz Apoiadora Regional do 
Cosems – Pr sobre o (PMAQ) O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica é um Programa que procura induzir a instituição de processos que ampliem a 
capacidade das gestões federal, estaduais e municipais, além das Equipes de Atenção 
Básica, em ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, de acordo com as 
necessidades concretas da população.  Não havendo mais assuntos a tratar a reunião é 
encerrada às 10 horas e 55 minutos. 


