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1

Ao vigésimo sexto dia de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, no Projeto

2

Vida Vassouras, Estrada Barão de Vassouras, 388 - Matadouro - Vassouras/RJ foi realizada a 1ª

3

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul (CIR-CS) do ano de 2018,

4

com a presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da Comissão Intergestores

5

Regional Centro Sul, Juliana Carvalho; Assistente da Comissão Intergestores Regional Centro

6

Sul, Patrícia Ribas; Representante do Nível Central, André Schimidt; Suplente Representante do

7

Nível Central SES/RJ, Suzane Gattass e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as)

8

Municipais de Saúde: Celso Abreu (Areal); Rogério Costa (Comendador Levy Gasparian),

9

Elaine Stelmann (Miguel Pereira); Diego Almeida (Paracambi), Fabiano Ribeiro (Paraíba do

10

Sul), Thaís Bittar (Sapucaia) e Luiz Alberto Barbosa (Três Rios). Suplentes: Eliane Faza

11

(Comendador Levy Gasparian), Cacilene Ferreira (Paracambi), Edward Leão (Paty do Alferes); e

12

Leonardo Rocha (Vassouras). A Plenária contou, portanto, com a presença de 07 (sete)

13

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira,

14

Paracambi, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios e de 04 (quatro) Suplentes: Comendador Levy

15

Gasparian, Paracambi, Paty do Alferes e Vassouras. Convidados: Marciel Furtado (Coordenador

16

Regional do GT Planejamento), Cíntia Vasconcelos e Paulo Roberto Alves (SMS Paracambi) e

17

Ana Paula Dias e Fátima Cartaxo (SMS Sapucaia). Sr. André agradeceu a todos pela presença.

18

Agradeceu ao Dr. Leonardo Rocha por receber a todos em Vassouras e sugeriu que fosse feita

19

uma rodada de apresentação. Sr. André deu início à Plenária. O município de Paty do Alferes

20

solicitou inclusões de pauta. I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra.

21

Dilian informou a Apresentação realizada pelo Dr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente da

22

Vigilância Epidemiológica da SES-RJ relacionada à situação epidemiológica da Febre Amarela e

23

arboviroses no ERJ e Estratégia de uso fracionado da vacina para Febre Amarela e alertou para

24

uma possível epidemia de Zica e Chikungunya. Houve uma discussão no tocante à cobertura

25

vacinal para Febre Amarela e Dra. Dilian informou que essa apresentação foi feita para a reunião

26

da CIB-RJ que ocorreu no dia onze de janeiro e que no decorrer, com as campanhas de

27

vacinação realizadas pelos municípios em decorrência do aumento dos casos na região, a mesma
1
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precisa ser atualizada. Dr. André alertou para a importância dos municípios atualizarem os

29

registros das vacinas no Sistema e que esse tema tem sido pauta nas reuniões dos Grupos de

30

Trabalho de Vigilância em Saúde. Dr. Luiz Alberto demonstrou preocupação com a ocorrência

31

de uma provável epidemia e alertou para a ocorrência de desencontros de informações, pois

32

inicialmente as doses fracionadas começariam a ser distribuídas nesta semana, o que foi

33

veiculado para os munícipes e, agora, com a mudança de estratégia, as doses serão distribuídas

34

para as regiões Metropolitanas I e II. Dr. Luiz Alberto informou que tem sido muito cobrado pela

35

população acerca das doses fracionadas, principalmente para a população idosa. Dr. Luiz Alberto

36

sugeriu que o GT de Vigilância em Saúde, sob Coordenação do Núcleo Descentralizado em

37

Vigilância em Saúde – NDVS faça uma atualização semanal dos casos suspeitos e confirmados

38

de Febre Amarela na região Centro Sul e que esta seja repassada aos gestores através da CIR CS.

39

Dr. Luiz Alberto informou que tem feitos reuniões com os Coordenadores da UPA Três Rios e

40

trocado informações com a equipe do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição

41

relacionada ao diagnóstico precoce e solicitou aos gestores que fizessem o mesmo em seus

42

municípios. Dra. Elaine reiterou a importância do diagnóstico precoce, pois diminui o índice de

43

mortalidade e citou o caso ocorrido em seu município, em que o rapaz começou a manifestar os

44

sintomas no dia cinco de janeiro e a sorologia para febre amarela só foi colhida no dia dezesseis.

45

Dra. Elaine informou que o rapaz passou por vários hospitais além de Miguel Pereira, passando

46

por Volta Redonda e indo a óbito no município do Rio de Janeiro. Os gestores solicitaram que

47

seja encaminhada uma CI a Área Técnica da SES-RJ informar quais são as referências para os

48

municípios e regiões mediante uma epidemia. Os gestores sugeriram que o Grupo de Trabalho

49

Vigilância em Saúde, sob Coordenação do Núcleo Descentralizado Vigilância em Saúde

50

(NDVS), organize o Fluxo das Portas de Entrada na região para casos suspeitos de Febre

51

Amarela e promova ações de qualificação para as equipes das Unidades de Saúde e Portas de

52

Entrada. Os gestores informaram que estão promovendo ações de vacinação buscando maior

53

cobertura, mas que necessitam de reposição do estoque das mesmas para uma maior efetividade.

54

Dra. Dilian salientou a importância dessas ações e de atualizar o SI-PNI - Sistema de Informação
2
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do Programa Nacional de Imunizações. Dr. André discorreu a importância das ações de

56

vacinação promovidas pela região Centro Sul, reiterou que os dados foram apresentados na

57

primeira semana de janeiro e salientou a importância de a região manter os seus dados

58

atualizados e citou o caso de Valença que no ano passado realizou uma vacinação maciça na área

59

rural com baixa vacinação em idosos, o que refletiu neste ano, pois a maioria dos casos

60

confirmados foram de idosos. Dr. André salientou a complexidade da situação, pois há a

61

necessidade de se avaliar se foi resistência de algum grupo de pessoas ou se foi em decorrência

62

de algum grupo que o Protocolo não recomendava a vacinação naquele momento. Dr. André

63

informou que no Informe de Janeiro já consta um Protocolo mais qualificado no tocante a

64

vacinação do idoso, pois detalha qual a avaliação que pode ser feita por médicos e enfermeiros,

65

mas que existe a questão de quem será responsabilizado por esta avaliação. Dra. Dilian informou

66

que a referência do Estado para a Febre Amarela é a FIOCRUZ, mas que em caso de epidemia,

67

não comporta a demanda. Sra. Juliana informou que agendará um GT Ampliado da Vigilância

68

em Saúde com a Atenção Básica. Dr. Dilian retornou aos informes com as Portarias que

69

passaram na CIB-RJ: nº 3.188 de 27/11/2017 que habilita o município de Comendador Levy

70

Gasparian a receber incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade de Suporte Básico,

71

como base descentralizada da Central de Regulação de Urgências Regional de Centro Sul

72

Fluminense, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); nº 3.883 de

73

27/12/2017 que habilita os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi a receberem

74

recursos federais referentes ao incremento temporário de emendas parlamentares. Dra. Dilian

75

informou os remanejamentos de teto financeiro da região. Sra. Juliana informou que estes

76

remanejamentos ocorreram sem que antes fossem pactuados na região e sem que entrassem

77

como informe nas regiões em que foram retirados os respectivos recursos, conforme o novo

78

fluxo de remanejamento de PPI, mas que a SE/CIR CS, mesmo após a pactuação na CIB-RJ

79

encaminhou os respectivos informes às regiões e colocou para pactuação em CIR CS como

80

forma de respaldo aos gestores. Dra. Dilian informou a Nota Técnica nº 07/2018 da

81

Confederação Nacional de Municípios (CNM) relacionada ao SIOPS que diz que a partir de
3
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2018, após trinta dias de cada bimestre, se o município não houver homologado o SIOPS entra

83

no Cadastro Único de Convênio (CAUC); desta forma, ficarão retidos todos os recursos federais.

84

Dra. Dilian alertou o município de Sapucaia que ainda não homologou nenhum bimestre do

85

SIOPS no ano de 2017. Dra. Dilian informou que a não declaração do SIGFIS e do RREO

86

também inserem os municípios no CAUC. Dra. Dilian informou as Portarias do período: nº

87

3.947 que atualiza a base populacional para o cálculo do montante de recursos do componente

88

Piso da Atenção Básica Fixo PAB Fixo. Sra. Patrícia informou que foi publicada a Portaria nº

89

127, de 17/01/2017 que altera o art. 4º da Portaria nº 3.947/GM/MS. Dra. Dilian informou a

90

Resolução CIT nº 34 de 14/12/2017 que altera o modelo das informações do Conjunto Mínimo

91

de Dados da Atenção à Saúde (CMD) e a Portaria nº 3.992 de 28/12/2017 que trata do

92

financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de

93

saúde. Ocorreu uma discussão a respeito dessa última Portaria em decorrência das importantes

94

mudanças que ela acarreta e foi agendada uma oficina com o Dr. Mauro do COSEMS-RJ,

95

prefeitos, controladoria, secretários de fazenda e Ministério Público com data provável para o dia

96

dois de março. Dr. Luiz Alberto ofereceu que a Oficina seja realizada no município de Três Rios

97

e foi acordado que a mesma será realizada com os recursos do CEREST. Dr. Luiz Alberto

98

solicitou que seja feita um Comunicado da CIR CS solicitando a utilização do recurso para a

99

realização da oficina com os recursos do CEREST para que o município possa fazer a licitação e

100

sediar a oficina. Dra. Dilian informou que a próxima reunião da CIR CS está agendada para o dia

101

vinte de fevereiro e que ela e o Dr. Fabiano têm uma reunião em Brasília relacionada à Política

102

Nacional de Educação Permanente como representantes do COSEMS-RJ e solicitou se pode ser

103

agendada outra data. Foi acordado que a mesma será realizada no dia vinte e dois de fevereiro.

104

Dr. André informou as Portarias: nº 3.830 que credenciou Sapucaia a receber incentivo

105

financeiro referente às equipes de Saúde Bucal (eSB); nº 3.875 que credenciou os NASFs de

106

Miguel Pereira, Paracambi e Paty do Alferes e nº 3.945 que credencia Comendador Levy

107

Gasparian e Três Rios a receberem custeio para polos do Programa Academia da Saúde. 2.

108

Planejamento Regional Integrado (AR). Dra. Suzane informou que ocorreu ontem uma oficina
4
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operacional com os Secretários Executivos das CIRs, os apoiadores do COSEMS-RJ e como

110

produto desta ocorrerá uma oficina na região centro sul no dia primeiro de fevereiro na CIR CS

111

com os Coordenadores Regionais para finalizar o diagnóstico regional e realizar uma análise do

112

mesmo para que possa partir para o próximo passo do nosso Planejamento Regional. II.

113

Pactuação: 1. Aprovação das Atas das 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias CIR/CS de 2017. Sra.

114

Juliana lembrou a todos que as minutas das Atas das 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias CIR/CS de

115

2017 foram disponibilizadas aos Gestores, através de e-mail, para apreciação. Perguntou se havia

116

alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram as Atas em questão. 2. Proposta Calendário

117

de Reuniões da Câmara Técnica e da CIR Centro Sul para o ano de 2018. Sra. Juliana

118

apresentou a Proposta do Calendário de Reuniões da Câmara Técnica e da CIR CS para o ano de

119

2018 e informou que algumas datas terão de ser reagendadas em decorrência de reuniões em que

120

as datas coincidem com as reuniões da CIR BIG na qual a Dra. Dilian também é apoiadora. Dra.

121

Dilian sugeriu que o Calendário fosse pactuado com a alteração do mês de fevereiro, conforme

122

acordado acima e que na próxima CIR CS seja repactuado com as alterações necessárias. Todos

123

acordaram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Adendo ao Plano de Ação Regional Rede

124

Cegonha – Centro de Parto Normal Tipo I (Intra-hospitalar). Sra. Juliana informou que

125

entrou em contato com Mariana Seabra, apoiadora da nossa região, e a mesma orientou a realizar

126

um adendo ao Plano de Ação Regional da Rede Cegonha solicitando um Parecer da Área

127

Técnica para inclusão no nosso Plano e posterior encaminhamento ao Ministério da Saúde. Dr.

128

André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 4.

129

Referências de Urgências e Emergências para os municípios da região Centro Sul. Sra.

130

Juliana informou que o Coordenador Estadual da RUE, Dr. Eduardo Lenini, encaminhou a grade

131

de referências base para discussão e preenchimento nos Grupos Condutores Regionais da RUE,

132

para posterior envio à Coordenação Estadual da RUE. Sra. Juliana informou que o Grupo

133

Condutor Regional RUE se reuniu e pactuou a Grade de Referências de Urgências e

134

Emergências para os municípios da região Centro Sul. Sra. Juliana apresentou a planilha

135

contendo a grade e, após discordâncias em algumas referências por parte dos gestores foi
5
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acordado que a mesma retorne ao GCR RUE para nova discussão e posterior pactuação. 5.

137

Atualização Plano de Ação Regional à Rede de Atenção às Urgências e Emergências da

138

região Centro Sul. Sra. Juliana apresentou aos gestores a atualização do Plano de Ação

139

Regional à Rede de Atenção às Urgências e Emergências da região Centro Sul. Ocorreu uma

140

discussão em alguns pontos, principalmente no tocante ao SAMU do município de Paracambi, os

141

gestores solicitaram algumas modificações e inclusões que foram acolhidas pela Sra. Juliana e

142

que serão acrescidas na planilha. Dr. André sugeriu que a atualização retorne ao GCR RUE para

143

posterior pactuação. Os gestores decidiram pactuar a atualização em decorrência da necessidade

144

dos municípios solicitarem a qualificação do SAMU e, posteriormente, após o posicionamento

145

do município de Paracambi em relação ao problema do SAMU, pactuar um adendo ao Plano. 6.

146

Remanejamento recursos PPI – Leitos Crônicos do município de Areal. 7. Remanejamento

147

PPI

148

vaginal/microflora do município de Engenheiro Paulo de Frontin. 8. Remanejamento

149

recursos PPI – Procedimento Média Complexidade Ambulatorial: Tomografia do

150

município de Miguel Pereira. 9. Remanejamento PPI Média Complexidade Ambulatorial e

151

Hospitalar do município de Paty do Alferes. Dr. André lembrou que estes pontos foram

152

pactuados pelos gestores nos informes dos remanejamentos pactuados na CIB-RJ. 10.

153

Implantação de Polo Avançado de Soroterápicos no município de Miguel Pereira. Sra.

154

Juliana informou que esse ponto de pauta foi solicitado pela Superintendência de Vigilância

155

Epidemiológica e Ambiental da SES-RJ. Sra. Juliana informou que a Câmara Técnica da CIR

156

CS, após discussão em decorrência da indisponibilidade de quantitativo de vacinas que comporte

157

divisão para três Polos, sugeriu que esse ponto de pauta fosse redirecionado à Área Técnica

158

solicitando um parecer no tocante ao quantitativo que será disponibilizado aos Polos. Dr.

159

Fabiano informou que o município de Paraíba do Sul também solicitou a implantação de um

160

Polo juntamente com Miguel Pereira e argumentou que o seu município possui a segunda maior

161

população da região, que possui uma extensão de área rural de mais de 600 km de estrada de

162

chão, que realiza constantemente treinamento para captura de serpentes, que atualmente é o

Média

Complexidade

Ambulatorial

-

Exame

Citopatológico

Cervico-
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município que mais encaminha serpentes para o Instituto Vital Brazil, que tem ocorrido muitas

164

ocorrências e que tem encontrado muita dificuldade no acesso à sorologia. Dra. Thaís informou

165

que o município de Sapucaia também vem trabalhando na capacitação para captura das

166

serpentes. Dr. Fabiano relatou que acha muito contraditório que os municípios de Paraíba do Sul

167

e Sapucaia que apresentam alta incidência dessas ocorrências, que realizam muita captura de

168

serpentes e posterior envio das mesmas para o Instituto Vital Brazil visando fortalecer a

169

produção dos soroterápicos não conseguirem acesso à sorologia. Os gestores se interessaram

170

neste treinamento. Dr. Fabiano informou que a sua equipe da Vigilância Ambiental faz este tipo

171

de trabalho há muito tempo e que também houve treinamento com o pessoal da Defesa Civil do

172

seu município e ofereceu aos gestores que se houver interesse é só agendar que a sua equipe está

173

apta a oferecer esse treinamento. Dr. André informou que entrará em contato com a Área

174

Técnica do Estado buscando entender como está a questão da produção dos soroterápicos e do

175

quantitativo que pode ser disponibilizado para a região e sugeriu que o Grupo de Trabalho de

176

Vigilância em Saúde realize um levantamento das ocorrências por município. Dra. Dilian

177

informou que levará a questão do desabastecimento para a reunião da SES-RJ/COSEMS-RJ.

178

Esse ponto de pauta não foi pactuado. 11. Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública

179

Ensino-Saúde (COAPES) entre município de Miguel Pereira e a Fundação Educacional

180

Severino Sombra – FUSVE/Vassouras. 12. Termo de Contrato Organizativo de Ação

181

Pública Ensino-Saúde (COAPES) entre município de Vassouras e a Fundação Educacional

182

Severino Sombra – FUSVE/Vassouras. Sra. Juliana informou que conforme o fluxo pactuado

183

na última Plenária da CIR CS, os contratos foram apreciados pela CIES CS e constam como

184

ponto de pactuação desta CIR CS para, após pactuação, a SE/CIR CS encaminhar as

185

Deliberações CIR CS juntamente com os COAPES à Área técnica da SES-RJ, via Assessoria de

186

Regionalização, para pactuação em CIB-RJ. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos

187

anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 13. Prorrogação da Proposta de Emenda

188

Parlamentar nº 11216.262000/1140-01, visando à aquisição de equipamento e material

189

permanente para as Estratégias de Saúde da Família para o município de Vassouras. Esse
7
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ponto de pauta constava como informe, mas os gestores acordaram a pactuação. Dr. Leonardo

191

informou a prorrogação Proposta de Emenda Parlamentar nº 11216.262000/1140-01, visando à

192

aquisição de equipamento e material permanente para as Estratégias de Saúde da Família deste

193

Município, no valor de R$ 299.964,23 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e

194

quatro Reais e vinte e três centavos), do Deputado Federal Francisco Oswaldo Neves Dornelles,

195

tendo em vista que o prazo da mesma foi prorrogado. Dr. André perguntou se todos acordavam.

196

Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 14. Substituição de itens relacionados na

197

Proposta nº 22959.877000/1160-05 de Emenda Parlamentar do município de Paraíba do

198

Sul. Esse ponto de pauta constava como informe, mas os gestores acordaram a pactuação. Dr.

199

Fabiano

200

22959.877000/1160-05 de Emenda Parlamentar, cadastrada no Fundo Nacional de Saúde –

201

CNPJ 22.959.877/001-47 – Paraíba do Sul - RJ, referente à aquisição de equipamentos/materiais

202

permanentes para as Unidades Básicas de Saúde. Dr. Fabiano informou que esta substituição se

203

justifica pela avaliação da gestão atual, em priorizar outros materiais e equipamentos de maior

204

necessidade e utilização no atendimento à população de acordo com a Resolução CIT Nº 22 de

205

27 de julho de 2017, que dispõe sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo

206

Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Dr. André

207

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. III.

208

Informes: 1. Proposta de Emenda Parlamentar Individual do município de Vassouras. Dr.

209

Leonardo informou a Proposta de Emenda Parlamentar Individual ao Orçamento Geral da União

210

para a Atenção Especializada no Valor R$800.000,00. 2. Propostas de Emenda Parlamentar

211

nº 36000.1610812/01-700 para custeio do PAB e nº36000.1643812/01-700 custeio do MAC

212

do município de Vassouras. Dr. Leonardo informou as Propostas de Emenda de custeio do

213

PAB (Piso da Atenção Básica) e custeio do MAC (Bloco da Atenção de Média e Alta

214

Complexidade) de nos 36000.1610812/01-700 e 36000.1643812/01-700, nos valores de R$

215

200.000,00

216

Credenciamento/Habilitação Hospital Universitário de Vassouras. Dr. Leonardo solicitou

informou

que

(duzentos

serão

mil

substituídos

Reais).

os

3.

itens

relacionados

Andamento

dos

na

Proposta

Processos

nº

de
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informações quanto ao andamento dos processos de Credenciamento e Habilitação do Hospital

218

Universitário de Vassouras. Dr. André se comprometeu a fazer um levantamento dos processos e

219

trazer para a próxima reunião. 4. Demora em marcar a primeira consulta no UNACON. Sra.

220

Juliana informou que os técnicos da Câmara Técnica CIR CS informaram que o paciente tem um

221

prazo de 60 dias para iniciar o tratamento e que tem ocorrido de a 1ª consulta ser agendada quase

222

no limite do prazo. Dr. Luiz Alberto recordou que já foi ponto recorrente de pauta a demora na

223

regulação de pacientes para os serviços da região e que os municípios implantaram a regulação

224

para fortalecer a entrada e saída dos pacientes dos serviços implantados na região. Dr. Luiz

225

Alberto recordou a dificuldade de regulação de pacientes para o HTO Dona Lindú situado no

226

município de Paraíba do Sul e sugeriu resgatar todas as Atas das Plenárias CIR CS relacionadas

227

ao HTO e encaminhar uma CI a Área técnica.

228

HUV/Vassouras. Dra. Dilian informou que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de

229

Vassouras um Ofício oriundo do HUV informando que o prestador atenderia apenas algumas

230

doenças e que os técnicos da Câmara Técnica CIR CS sugeriram que este informe seja

231

encaminhado através de CI para a Área Técnica da SES-RJ solicitando esclarecimentos no

232

tocante às obrigações do Credenciamento e Habilitação para esta especialidade. 6. Situação

233

Repasses Atrasados do PAHI (Programa de apoio aos Hospitais do Anterior). 7. Previsão

234

de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde -

235

PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº46.904/2017. 8. Solicitação de

236

contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de

237

Estabilização entre outros. Sra. Juliana informou que recebeu a resposta da CI nº 48/2017

238

relacionada a informações quanto ao repasse dos recursos, mas que a mesma veio fornecendo

239

informações somente ao município de Miguel Pereira, local onde foi realizada a Plenária da CIR

240

CS do mês de setembro. Sra. Juliana informou que encaminhou nova CI solicitando estas

241

informações listando todos os municípios da região. 9. Rede de Urgência e Emergência:

242

indicação de representante de cada um dos municípios para compor o Grupo Condutor

243

Regional da Rede de Urgência e Emergência - discussões para formatação, implantação e

5. Atendimento em Hematologia pelo

9
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244

implementação do Plano de Ação Regional da Rede de Urgência. Sra. Juliana informou que

245

esta foi uma solicitação do Coordenador Estadual da RUE, Dr. Eduardo Lenini, visando reiniciar

246

discussões sobre a Rede de Urgência e Emergência nas regiões de saúde. 10. Indicações SMS

247

para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana informou a necessidade de atualizar as indicações

248

dos técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região assim como o apoio a

249

esses técnicos. 11. Preenchimento do questionário das Ouvidorias Municipais. Dra. Suzane

250

informou que Márcia Lopes, Ouvidoria Estadual, solicitou que os gestores preencham o

251

questionário da Ouvidoria Municipal que foi encaminhado aos municípios no final de 2017. Os

252

gestores informaram não ter recebido e solicitaram que o mesmo seja encaminhado à CIR CS

253

para que esta encaminhe o encaminhe a eles. 12. Projeto para habilitação de duas equipes de

254

ESF no município de Paty do Alferes. Dr. André informou o Projeto de implantação de duas

255

equipes de Estratégias de Saúde da Família: ESF Arcozelo e ESF Centro II. 13. Projeto para

256

implantação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no município de Paty do

257

Alferes. Dr. André informou o Projeto para implantação do Centro de Especialidades

258

Odontológicas – CEO, no município de Paty do Alferes. Dr. André agradeceu a presença de

259

todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia vinte e dois de fevereiro

260

e será realizada no município de Três Rios com a pauta e local a serem informados

261

posteriormente. A reunião foi encerrada às quatorze horas, sem nenhum outro ponto levantado

262

pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS,

263

lavrei a presente Ata em trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito.
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