
ATA DA CENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 1	  

INTERGESTORES REGIONAL - CIR SENHOR DO BONFIM   2	  

Às quatorze horas  e cinquenta  minutos do dia dez de janeiro de dois mil e dezoito, no auditório da 3	  

Base Regional de Saúde de Senhor do Bonfim, reuniram-se os seguintes membros da CIR: Secretário 4	  

de Saúde de Andorinha e coordenador adjunto Pablo Campos Alves, Carlas Simone – SMS de Antônio 5	  

Gonçalves, Antônio Marcos Gomes do Nascimento – SMS de Jaguarari, Epaminondas Ferreira Mota 6	  

- SMS de Filadélfia, Manoel Osvaldo Santos - SMS de Pindobaçu, Marcela Alves Silva – SMS de 7	  

Ponto Novo, Angeli Matos – SMS de Senhor do Bonfim, Ana Lúcia Pinheiro Martins – Membro 8	  

Efetivo Regional. Após verificação de quórum o coordenador Ajunto Pablo inicia oficialmente a 9	  

reunião, apresenta e empossa o novo Secretário de Saúde do município de Jaguarari Antônio Marcos 10	  

Gomes do Nascimento, o qual passa a se tornar Membro da Comissão Intergestores Regional de Senhor 11	  

do Bonfim, mostra-se a disposição para ajudá-lo no que precisar.  Os presentes se apresentam ao novo 12	  

secretário. Sra Marcela, SMS Ponto de Novo, ao se apresentar aproveita a oportunidade para apresentar 13	  

sua mãe, Simone, que estará lhe substituindo na SMS pelos 45 dias que estará afastada devido a 14	  

maternidade. A palavra é franqueada a Secretária Executiva Sra. Ianna Lais Santos Santana que 15	  

apresenta informes e pautas referentes a reunião, justifica a não realização da terceira pauta, solicitada 16	  

por Charles SMS de Campo Formoso, “Apresentação da produção do HRJ referente aos atendimentos 17	  

aos municípios que compõem a região de Saúde de Senhor do Bonfim” devido ao fato do Representante 18	  

do Hospital Regional de Juazeiro estar em viagem e não pode chegar em tempo, como foi informada 19	  

por Regiane, administrativo do hospital, por telefone. Em seguida, a mesma apresenta o calendário 20	  

anual 2018 da CIR, explicando a escolha dos dias: Todas as quartas feiras a tarde (14hrs), quinze dias 21	  

antes da data da CIB. Lembra que o dia de quarta e o turno foi colocado conforme acordado no grupo 22	  

pelos secretários. O calendário é aprovado pelos secretários presentes: 23	  

Mês Paulo Afonso Sr. Do Bonfim Juazeiro CIB CIT 

Janeiro 09 10 
31 19 18 25 

Fevereiro - 28 - 15* 22 
Março - - 08 15 22 
Abril - 04 12 19 26 
Maio - 02 10 17 24 
Junho - 06 14 21 28 
Julho - 04 12 19 26 
Agosto - 08 16 23 30 
Setembro - 05 13 20 27 
Outubro - 03 11 18 25 

Novembro - 07 
21 14 22 29 

Dezembro -  - - 06 13 



Sra Angeli, SMS Senhor do Bonfim, lembra ao Secretários sobre o colegiado da CRIE que será no dia 24	  

22 de janeiro em Juazeiro e será realizado e a cada dois meses. Sr Pablo sugere, com os demais 25	  

membros da CIR, manifesto devido posição da APAMI de estar fechando as portas para 26	  

população. Sr Ricardo, coord SAMU apresenta Emson Porcino dos Santos – PM que já esteve em 27	  

outro momento apresentando sobre Sistema de Rádio telecomunicações do SAMU. O mesmo faz uma 28	  

Apresentação técnica sobre manutenção para os serviços de rádio do SAMU: Apresentação de 29	  

Resultados após levantamento do que vem acontecendo com os sistemas de rádio telecomunicações do 30	  

SAMU, traz resultados/diagnóstico observados após visita em todas as bases dos municípios da região 31	  

onde esteve nos meses de novembro e dezembro de 2017, com objetivo de trazer serviço com qualidade 32	  

para região. Inicia explicando como opera o sistema de rádio do SAMU (em VHF, frequência 33	  

recomendada e de melhor aplicabilidade). Apresenta a frequência utilizada na região de Senhor do 34	  

Bonfim, abaixo do preconizado. Em seguida traz registro das bases de rádio em relação a ANATEL 35	  

com as bases de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Pindobaçu, Ponto Novo, Andorinha, Jaguarari, 36	  

Itiúba. Traz demonstrativo de valores pagos anualmente a Anatel, segundo o mesmo, de “altíssimo 37	  

valor” e que a licença está vencida e deve ser paga até o dia 31/01/2018, explica que não pode operar 38	  

sem registro da ANATEL pois devido ao porte da região de Senhor do Bonfim pode ocorrer alguma 39	  

denúncia ou fiscalização da ANATEL, o que pode resultar em bloqueio, até a regularização dos boletos 40	  

vencidos (dois) em 31/03/2017, com juros em cima dos dois boletos, porém estes são irrisórios. Em 41	  

seguida demonstra como funciona o sistema via rádio: existe uma repetidora (torre sinal central de 42	  

localização privilegiada) que tem o objetivo de deixar a antena o mais alto possível, o equipamento 43	  

funcionado com dois rádios, um para receber a comunicação e outro transmitir, uma base, rádios HT, 44	  

as ambulâncias e questões de distâncias. Após explicação apresenta exemplos de possíveis distâncias 45	  

de comunicação entre antenas, bases, HT e ambulâncias na região e deixa claro que para tudo estar 46	  

funcionando de forma perfeita torna-se necessário ter uma localização privilegiada em relação a antena 47	  

e um bom rádio com o mínimo de interferência, tudo com o objetivo de minimizar problemas. Após 48	  

recomendações e trazer o ideal, demonstra o resultado das visitas feitas as bases dos municípios e 49	  

apresenta o que encontrou por cidade na nossa região funcionado e não funcionando, assim como o 50	  

que necessita ser modificado e/ou adquirido (os slides com estes resultados serão enviados por email 51	  

aos SMS). Em seguida faz descrição dos valores (mensais) para o serviço por município, explica o 52	  

motivo de Ponto Novo não estar incluído, pois é outra situação e já possui outro acordo com a Sra 53	  

Marcela e o prefeito; informa que com o valor pago, já entraria com equipamentos e todo o serviço e 54	  

manutenção necessária. O município não precisa adquirir nenhum equipamento, nem entrar com 55	  

investimento além das parcelas mensais. O município continuará com o que tem e a empresa entrará 56	  

com o serviço e aquisição dos equipamentos necessários após verificação feita em visita anterior. Fala 57	  

também sobre a migração das comunicações via rádio que passarão do sistema analógico para o digital, 58	  



então, o Sr Emson tem objetivo de começar a fazer essa migração de médio a longo prazo, onde terão 59	  

sinal “mais limpo” e de melhor qualidade. 60	  

 61	  

Em seguida conversa com secretários sobre contratos, tempo, licitação. Explica que a tabela com 62	  

descrições com valores foi feita como pacote para os seis municípios da região, por isso o valor baixo, 63	  

de uma forma que não ficasse pesado e caso algum município não tenha interesse, teria que refazer 64	  

cálculo de valores por município. A Sra Angeli sugere que a proposta seja levada para o Consórcio de 65	  

Saúde, para que estes contratem o serviço e o pagamento fosse feito por consórcio. Enquanto isso os 66	  

municípios vão se organizando e avaliando possibilidades para preparar o processo junto a procuradoria 67	  

jurídica para que seja visto uma forma legal para contratação do serviço. A pedido do Sr Pablo, SMS 68	  

de Andorinha, Sr Ricardo explica brevemente sobre situação que vem sendo vivenciada pelo SAMU 69	  

nos últimos tempos, frotas sucateadas (porém Jaguarari recebeu ambulância nova), número alto de 70	  

transferências, ajuda dos municípios da região com ambulâncias para transferências, problemas 71	  

vivenciados entre outros para Sr Marcos, novo secretário de Jaguarari. Sr Ricardo ficou responsável 72	  

por apresentar proposta do Sr Emson com os secretários ausentes de Itiúba e Campo Formoso. Demais 73	  

secretários mostram-se interessados, não descartam proposta apresentada pelo Sr Emson, pretendendo 74	  

acatar a mesma. Sr Pablo fala com Sr Ricardo e colegiado sobre a retomada dos GTs para discussão da 75	  

rede de urgência e emergência, informando real necessidade da região e importância para estar 76	  

cobrando renovação de frota. Sr Ricardo lembra também da reativação do GT de saúde mental. Marcela 77	  

tira dúvidas sobre mutirão de cirurgias eletivas, que foi informado em última CIR do início de 78	  

dezembro que ficariam de serem liberadas pelo sistema e o prazo era até final de dezembro para estarem 79	  

sendo realizadas, porém até o momento não haviam sido liberadas, pacientes não foram chamados, até 80	  

agora não saiu local da cirurgia e não é possível fazer a marcação pelo sistema. Sra Angeli, tenta 81	  

esclarecer dúvida, informando que ficou certo que o próprio sistema da fila única iria indicar o 82	  

local/marcar o local da consulta e que a medida que o sistema fosse liberando, o hospital mesmo iria 83	  

marcar a cirurgia, porém os cirurgiões alegam que foi tudo muito rápido, tempo foi corrido, pouco 84	  

tempo para cumprir prazos até 30 dezembro para estarem fazendo estas cirurgias eletivas. Época de 85	  

recessos, poucos dias para cumprir média de 360 cirurgias em 20 dias, por isso houve esse desencontro. 86	  

Acredita que o prazo seja prorrogado e que estado ainda irá retomar datas. Sra Angeli solicitou que 87	  



Alailson do Hospital Regional de Senhor do Bonfim fizesse o levantamento dessas cirurgias feitas e 88	  

percentual de meta a cumprir. Sra Marcela solicita posicionamento do COSEMS em relação aos 89	  

pacientes que foram contemplados com cirurgia eletiva e que até agora não saiu local para o 90	  

procedimento. Estão saindo informações distorcidas e não estão havendo devidas orientações, 91	  

pacientes estão retornando para município por orientação do Hospital Regional de Senhor do Bonfim, 92	  

que o município do paciente deve acessar sistema e marcar, porém o município não tem acesso a essa 93	  

marcação. Sra Angeli pergunta sobre situação dos atendimentos de glaucoma nos municípios. Relata 94	  

que a Oftalmodiagnose não está cumprindo o que prometeu no início do ano passado de 95	  

estruturar uma clínica com espaço adequado para atender os pacientes, montando uma clínica 96	  

estruturada para proporcionar conforto a estes pacientes e atendimento digno, pois estes estão 97	  

sendo atendidos em espaço montado, sem estrutura adequada, pacientes no meio rua, no sol e 98	  

sem local para acomodação e isso vem recaindo com responsabilidade sobre o município, com 99	  

sérias críticas e divulgação negativa na imprensa local. Relata preocupação com o próximo 100	  

atendimento. Sra Pablo sugere que pessoal da SUREGS venha avaliar clínica/local onde estão 101	  

sendo realizando os atendimentos. Demais gestores alegam estarem arcando com as despesas dos 102	  

atendimentos dos seus municípios com hospedagem e estrutura logística e o acordo com 103	  

Oftalmofiagnose foi que ela implantaria o serviço no município de Senhor do Bonfim para atender toda 104	  

a região. Não havendo mais o que se tratar, a reunião é encerrada por Sr Pablo Campos. Eu Ianna Lais 105	  

Santos Santana – Secretária Executiva da CIR – Senhor do Bonfim lavro, dato e assino a presente.   106	  

Ana Lúcia Pinheiro Martins ___________________________________________________ 107	  

Angeli Matos _______________________________________________________________ 108	  

Carlas Simone ______________________________________________________________ 109	  

Antônio Marcos Gomes do Nascimento __________________________________________ 110	  

Epaminondas Ferreira Mota ____________________________________________________ 111	  

Ianna Lais Santos Santana ______________________________________________________ 112	  

Manoel Osvaldo Santos ________________________________________________________ 113	  

Marcela Alves Silva ___________________________________________________________ 114	  

Pablo Campos Alves ___________________________________________________________ 115	  


