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Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 18/02/2020
1

Ao décimo nono dia de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas e vinte minutos, no Nosso Bar

2

- Avenida Zoelo Sola, 2.109 – Triângulo – Três Rios/RJ foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da

3

Comissão Intergestores Regional Centro Sul ampliada com Câmara Técnica CS do ano de 2020,

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; Suplente do Nível Central, Suzane Gatas; Coordenadora do Núcleo

7

Descentralizado de Vigilância em Saúde, Janice Machado e Apoiadora COSEMS/RJ, Dilian

8

Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Thaís Bittar (Areal), Rosiany Bittar (Comendador

9

Levy Gasparian), Camila Miranda (Miguel Pereira), Izabel Mendonça (Paraíba do Sul), Fabiana

10

Abreu (Paty do Alferes), Alessandra Ferreira (Três Rios) e Leonardo Rocha (Vassouras).

11

Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Fernando Reis

12

(Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Leonardo Vasconcelos (Paraíba do Sul), Edward

13

Leão (Paty do Alferes) e Romero Chartuni (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a

14

presença de 07 (sete) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy Gasparian,

15

Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras e de 07 (sete) Suplentes:

16

Areal, Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e

17

Três Rios. Membros da Câmara Técnica: Stefan Vieira (Areal), Joseane Faria (Comendador

18

Levy Gasparian), Fernando Reis (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Leonardo

19

Vasconcelos (Paraíba do Sul), Edward Leão (Paty do Alferes), Erica Bretas (Sapucaia),

20

Jaqueline Lopes (Três Rios) e Alcione Leal (Vassouras). Convidados: Flávio Pádua

21

(Coordenador GT Regulação), Liliane Quintela e Carolina Souza ( GT Atenção Básica Três

22

Rios), Suellen Oliveira (SMS Paraíba do Sul), Carlos Augusto Lopes (UPA 24H Três Rios) e

23

Fernando Figueiredo (Médico Regulador CREG CSF). Sra. Juliana agradeceu a todos pela

24

presença e à Dra. Alessandra por receber a todos em Três Rios. Sra. Juliana informou que a

25

reunião começaria pelos informes em decorrência de a Dra. Suzane ter tido problemas com o

26

trânsito no caminho para Três Rios. Sra. Juliana solicitou uma rodada de apresentação e deu

27

inicio a Plenaria. III. Informes: 1. Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Sarampo. Sra.

28

Janice apresentou o Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Sarampo e alertou para o elevado

29

número de incidências das Arboviroses. Ocorreu um amplo debate onde foram expostos formas
1
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30

de enfrentamento, fortalecimento das notificações, dificuldade de financiamento dos ACS e

31

importância da presença dos técnicos no GT de Vigilância em Saúde. Sra. Janice informou que já

32

ocorreram casos confirmados de Sarampo nos município de Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do

33

Sul e Paty do Alferes e discorreu sobre a necessidade de notificação mesmo para os casos

34

suspeitos. Sra. Janice alertou para a intensificação da Campanha de vacinação da tríplice viral.

35

Dra. Dilian alertou para informar o quantitativo de pessoas vacinadas nos dois sistemas de

36

informação: e-SUS AB e SIPNI. 2. Emergência em Saúde Pública – Corona Vírus. Sra. Janice

37

apresentou o Monitoramento dos casos do Novo Coronavírus. 3. Retificação de data do evento:

38

Capacitação em “Manejo Clínico da Dengue sorotipo II e Sarampo, voltada aos

39

profissionais responsáveis técnicos médicos e enfermeiros da Rede de Urgência e

40

Emergência” - Região Centro Sul. Sra. Janice informou que esta Capacitação será realizada no

41

dia 18/03/2020 das 10h às 13h no Auditório da UFRRJ | Campus Três Rios - Avenida Prefeito

42

Alberto Lavinas, nº 1847, Centro - Três Rios/RJ. Sra. Janice solicitou ao Dr. Romero,

43

Coordenador Regional de Urgência e Emergência, que auxilie no tocante à presença desta Rede

44

na Capacitação. Sra. Janice salientou a importância da presença dos representantes da Urgência e

45

Emergência, Atenção Primária em Saúde e Vigilância em Saúde. 4. Curso Introdutório em

46

Epidemiologia – CIEPI. Sra. Juliana informou que o Plano ampliado de Desenvolvimento da

47

Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – PADEpiSUS tem por objetivo promover a

48

qualificação dos profissionais que atuam nas ações de Vigilância em Saúde, fortalecendo a

49

capacidade de enfrentamento aos problemas de saúde e de resposta do Sistema Único de Saúde

50

às emergências em Saúde Pública. Sra. Juliana informou que inscrição deverá ser realizada

51

exclusivamente

52

https://pt.surveymonkey.com/r/CursoAlunoCIEpi. Sra. Juliana informou que o prazo para

53

realizar as inscrições é até o dia 28/02/2020 e que serão três encontros na Faculdade Univertix no

54

município de Três Rios: 1º Encontro nos dias 28,29,30 e 31/julho; o 2º Encontro nos dias

55

25,26,27 e 28/agosto e o 3º Encontro no dias 22,23,24 e 25/setembro. I. Apresentação:

56

Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian apresentou uma planilha desenvolvida pelo

57

Sr. Luli em parceria com a equipe técnica do COSEMS/RJ para auxiliar os municípios com o

58

componente da captação ponderada da nova forma de financiamento da APS do Ministério da
2
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Saúde. Ocorreu um debate acerca da preocupação com o desfinanciamento da APS. Sr. Stefan

60

informou

61

36000.291271/2019-00, destinada ao incremento do Piso de Atenção Básica – PAB e a proposta

62

nº 11216.262000/1190-12 para aquisição de unidade móvel para a Unidade de Vigilância de

63

Zoonoses do município de Vassouras, do fornecimento de aparelhos e tiras de glicosímetros aos

64

Municípios do Estado do Rio de Janeiro, em caráter exclusivo. Sr. Stefan informou que a Área

65

Técnica de Planejamento do Estado ratificou a importância de os municípios discutirem as metas

66

dos indicadores de pactuação do antigo SISPACTO na Oficina de Indicadores que ocorrerá no

67

dia 17/03/2020 na Região Centro Sul. Sr. Stefan discorreu que a orientação foi que a pactuação

68

destes indicadores na Região ocorresse no mês de março para ser pactuado na CIB/RJ de abril,

69

mas que provavelmente não terá tempo hábil. Sra. Juliana discorreu que entrará em contato com

70

a Dra. Renata a respeito desta problemática. Sr. Stefan informou, também, sobre as

71

irregularidades nas entregas de Insulinas e medicamentos para tratamento da Tuberculose pelo

72

Ministério da Saúde. Dra. Suzane se desculpou pelo atraso e agradeceu à Dra. Alessandra por

73

receber a todos em Três Rios. 2. Experiência exitosa em Atenção Primária à Saúde. Sra.

74

Carolina, Coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição do município de Três Rios,

75

apresentou como experiência exitosa: O Programa Bolsa Família na Saúde. Sra. Carolina

76

informou as ações desenvolvidas na gestão: Lançamento da caderneta municipal do Programa

77

Bolsa Família, Plano de Ação Anual, metas, pedido de compras com o Índice de Gestão

78

Descentralizada – IGD (balanças, folhas, tonner, materiais de papelaria, computador),

79

capacitação em Brasília com IGD, capacitação dos profissionais das Unidades de Saúde e

80

suporte no lançamento dos dados no e-gestor. Sra. Carolina informou as ações desenvolvidas

81

para os beneficiários e os resultados alcançados. Dra. Suzane parabenizou o excelente trabalho

82

desenvolvido e salientou a qualidade tanto do planejamento quanto da execução. Dra. Dilian

83

classificou esse trabalho como sensacional e informou que vai ocorrer no dia 27/04/2020 a

84

Mostra Classificatória para os trabalhos do CONASEMS e que gostaria que esse trabalho fosse

85

inscrito. 3. Qualificação dos cadastros dos usuários das ESF e EAP - Acompanhamento do

86

Programa Previne Brasil e PREFAPS – Atenção Primária. Sra. Juliana apresentou a

87

Qualificação dos cadastros dos usuários das ESF e EAP – Acompanhamento do Programa
3
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Previne Brasil e PREFAPS. 4. Apresentação Prestação de Contas recursos: CIES, CIR e

89

NDVS Centro Sul. Dra. Alessandra informou que a funcionária que realiza esse serviço se

90

acidentou, entrou de licença e que precisará esperar o retorno da mesma para dar seguimento a

91

essa prestação de contas. Sra. Juliana informou que será apresentada na próxima reunião. II.

92

Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020. Dra. Suzane

93

perguntou aos presentes se a Ata poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto

94

de pauta foi pactuado. 2. Mudança do município sede para a plenária CIR CS para o mês de

95

março/2020. Sra. Juliana informou que o município de Paty do Alferes solicitou se poderia

96

sediar as reuniões no mês de março, que entrou em contato com o município de Sapucaia que

97

acordou sediar as reuniões no mês de abril. Dra. Suzane perguntou se poderia ser considerada

98

aprovada a mudança do município sede para o mês de março. Todos anuíram e esse ponto de

99

pauta foi pactuado. 3. Indicação para compor o Grupo Condutor da Rede de Cuidados da

100

Pessoa com Deficiência (RCPD) Estadual. Sra. Juliana informou que a SAECA solicitou a

101

indicação de um representante regional para compor o RCPD Estadual. Sra. Juliana discorreu

102

que seria interessante que a indicada fosse a Coordenadora da Rede de Cuidados da Pessoa com

103

Deficiência do município de Três Rios, Giselli Oliveira da Silva, em decorrência do CER II ser

104

implantado neste município. Dra. Suzane perguntou se poderia ser considerada aprovada esta

105

indicação. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 4. Indicação para compor o

106

Grupo Condutor da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (GCR RUE) Estadual.

107

Sra. Juliana informou que o Sr. Lenine, Coordenador do GCR RUE Estadual, solicitou a

108

indicação de um representante regional para compor esta Rede de Atenção à Saúde. Os presentes

109

informaram que o Sr. Romero, Coordenador Regional do GCR RUE, seria o indicado. Dra.

110

Suzane perguntou se poderia ser considerada aprovada esta indicação. Todos anuíram e esse

111

ponto de pauta foi pactuado. 5. Atualização da Grade de Referência SAMU-192 da região

112

Centro Sul. Sra. Juliana informou a necessidade de atualização a Grade de Referência SAMU-

113

192 da Região Centro Sul em decorrência do processo de qualificação dos SAMU-192 dos

114

municípios. Sra. Juliana solicitou ao Dr. Romero que também há a necessidade de realizar uma

115

nova Capacitação para o SAMU-192 Regional e a atualização da Declaração acerca da existência

116

e funcionamento de software de regulação de urgências e emergências que garanta
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confiabilidade e integridade da informação, possibilitando a transparência do processo e acesso

118

direto às informações por parte dos gestores. Dr. Romero informou que providenciará tanto a

119

capacitação quanto a Declaração do software. Dra. Suzane perguntou se poderia ser considerada

120

aprovada a atualização da Grade de Referência SAMU-192 da Região Centro Sul. Todos

121

anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. III. Continuação – Informes: 5. Reabertura dos

122

Processos de solicitação de Credenciamento/habilitação no SEI. Sra. Juliana informou que

123

todos os documentos físicos que eram entregues no Setor de Protocolo da SES/RJ necessitam ser

124

inseridos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Sra. Juliana informou a necessidade de os

125

municípios cadastrarem no SEI um responsável para inserir e acompanhar os processos neste

126

sistema e solicitou que ao inserirem um novo processo colocarem como destinatária a SE/CIR

127

CS também para que possa auxiliar no processo de acompanhamento. Sra. Juliana informou que

128

este informe visa reabrir no novo Sistema (SEI) os processos que tramitavam na SES/RJ via

129

Sistema de Controle de Processo (SCP) que foi descontinuado e que como forma de apoio aos

130

municípios neste momento de transição e adequação a SE/CIR CS está inserindo no SEI

131

processos antigos e que até o momento foi inserido: Solicitação de credenciamento e habilitação

132

da Unidade de Internação em Cuidados Prolongados com 40 leitos, como serviço dentro do

133

Hospital Universitário de Vassouras e a Solicitação de credenciamento e habilitação do Hospital

134

de Clínicas Nossa Senhora da Conceição situado no município de Três Rios ao Centro de

135

Atendimento de Urgência Tipo II aos pacientes com AVC. Sra. Juliana informou que o

136

município que possua processo em andamento e deseje inserir o mesmo no SEI para encaminhar

137

para a SE/CIR CS toda a documentação digitalizada que a mesma auxiliará na inserção do

138

mesmo até que ocorra uma capacitação para utilização do Sistema. Dra. Camila informou que

139

encaminhou por e-mail a documentação para o credenciamento do tomógrafo do município de

140

Miguel Pereira. 6. Solicitação de informações quanto à situação dos Processos de solicitação

141

de Credenciamento/Habilitação do município de Vassouras. Sra. Juliana informou o

142

andamento destes processos. 7. Proposta Emenda Parlamentar nº36000.291271/2019-00, no

143

valor de R$1.105.161,00, Incremento PAB, do município de Vassouras. Dr. Leonardo

144

informou a proposta de emenda parlamentar acima. 8. Cancelamento CNES Hospital Santa

145

Maria do município de Mendes. Sr. Fernando que o Ministério da Saúde desativou o CNES:
5
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5057531 do Hospital Santa Maria por falta de produção por um período de 06 meses. Sr.

147

Fernando informou que entrou em contato com Cristiane da SES/RJ que repassou a informação

148

de que o erro consistia no CNPJ na base local estava inscrito como Fundo Municipal de Saúde e

149

da base do Ministério da Saúde inscrito como Hospital Santa Maria, mas que funciona desta

150

forma desde 2006 sem que nunca tenha ocorrido este tipo de problema. Sr. Fernando informou

151

que são três meses sem receber o referido recurso. Sra. Juliana solicitou que seja encaminhado a

152

SE/CIR CS toda a documentação para que realize uma CI fundamentada para a respectiva Área

153

Técnica. 9. Ampliação de exames de Cofinanciamento Estadual. Dra. Dilian informou a

154

proposta de ampliação de exames com biópsia através de Cofinanciamento Estadual que tem

155

como objetivo agilizar o diagnóstico precoce de Câncer. Dra. Dilian informou que será publicada

156

uma Resolução SES dispondo sobre essa ampliação de exames. Dra. Dilian informou que o

157

repasse financeiro é realizado mediante adesão no prazo de 60 dias após a publicação da

158

Resolução. 10. Obstetrícia - Redefinição e remanejamento dos recursos do Bloco MAC, que

159

foram direcionados em caráter temporário à gestão Estadual. Sra. Juliana informou que esse

160

ponto de pauta é relacionado remanejamento dos recursos do bloco MAC de municípios que não

161

apresentaram produção no ano de 2019 para a Reserva Técnica Estadual. Sra. Juliana informou

162

que na Região Centro Sul foi: os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Paraíba do Sul

163

para a especialidade de obstetrícia, além do auxílio de custeio das maternidades nos municípios

164

de Paracambi e Paraíba do Sul. Ocorreu um amplo debate. Dra. Izabel informou que a previsão

165

para a reabertura da maternidade do município de Paraíba do Sul é para o mês de março. Dra.

166

Alessandra discorreu que o cofinanciamento de custeio para a abertura das maternidades é uma

167

prioridade para que se consiga implementar o serviço de maternidade e que este foi o pior

168

momento para a retirada do recurso. Dra. Alessandra informou que foi implementado no

169

Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição um novo Protocolo de Atenção ao parto, onde

170

o parto normal também tem permanência de 48h como o parto cesáreo e que teve dias em que

171

tinha 29 gestantes na Obstetrícia e, como consequência desta superlotação tem sido chamada na

172

Promotoria Pública. Dra. Alessandra discorreu a importância da abertura da maternidade de

173

Paraíba do Sul para que possa revisar o seu Plano de Atenção da Rede Cegonha de acordo com o

174

novo fluxo dos partos. Dra. Alessandra sugeriu um encaminhamento da Região Centro Sul
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citando a Ação Civil Pública e a previsão de abertura da maternidade de Paraíba do Sul para o

176

mês de março e que neste momento é de suma importância o retorno deste custeio para que a

177

Região possa avançar nesta questão da Atenção Materno Infantil. Dra. Isabel agradeceu à Dra.

178

Alessandra por est posicionamento e informou que o Hospital Nossa Senhora da Piedade realiza

179

as intercorrências do parto de forma que as gestantes só sejam encaminhadas para Três Rios para

180

realizar o parto as gestantes eletivas. Dra. Izabel informou que o Hospital tem obstetra de plantão

181

duas vezes na semana de sobreaviso além de anestesista e pediatra para realizar parto de

182

urgência. Dra. Izabel informou que faltava R$ 120.000,00 para terminar a obra da maternidade e

183

que ocorreu uma reunião extraordinária na Câmara de Vereadores para aprovação da

184

suplementação no orçamento e que este valor já foi repassado ao Hospital para que a obra seja

185

terminada no prazo estipulado e a maternidade inaugurada. Sra. Juliana informou que

186

encaminhará uma CI individual, Paracambi e Paraíba do Sul, a Área Técnica embasada pelos

187

dados que constam no Planejamento Regional, informando a Ação Civil Pública e a previsão de

188

abertura para cada maternidade. 11. Cirurgia Eletiva – reunião para definição de

189

Procedimentos e Executores. 12. REUNI – Demora na regulação dos pacientes para os

190

Hospitais do município do Rio para cirurgia geral. Sra. Juliana informou esse ponto de pauta

191

e agendou uma Reunião do GT Regulação ampliado com Câmara Técnica para discutir todos

192

esses pontos para o dia 05/03/2020 às 09h e 30m na sede da SE/CIR CS. 13. Atualização

193

documentação para solicitação qualificação Base Descentralizada SAMU-192. Dr. Romero

194

reiterou a fala acima de que organizará uma Capacitação Regional para o SAMU-192 e a

195

atualização da Declaração acerca da existência e funcionamento de software de regulação de

196

urgências e emergências que garanta confiabilidade e integridade da informação, possibilitando a

197

transparência do processo e acesso direto às informações por parte dos gestores. Dra. Fabiana

198

discorreu sobre o encaminhamento de uma CI solicitando apoio da Coordenação Estadual de U/E

199

junto ao MS para habilitação da Base Descentralizada SAMU-192 do município de Paty do

200

Alferes bem como a elegibilidade do município em receber os recursos de Cofinanciamento

201

SAMU, pois a mesma está operante desde 05/06/2019, com credenciamento pelo estado através

202

da Deliberação CIB-RJ nº 5.360 de 14/06/2018. Sra. Juliana informou que encaminhará está CI.

203

14. Andamento da Atualização do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às
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204

Urgências e Emergências. Sra. Juliana informou que irá agendar uma reunião do GCR RUE

205

para divisão de algumas tarefas porque é um Plano muito extenso, com questões que necessitam

206

ser redefinidas. 15. Desdobramentos da 1ª Reunião do GCR RAPS. Sra. Patrícia apresentou

207

uma tabela contendo os desdobramentos da 1ª Reunião do GCR RAPS conforme Anexo 1. 16.

208

Oficina Regional - Indicadores de pactuação tripartite e bipartite/DigiSUS. Sra. Juliana

209

informou a Oficina Regional para debate dos indicadores que ocorrerá no dia 17/03/2019 no

210

município de Três Rios. 17. Acompanhamento das execuções dos projetos financiados pelo

211

Estado. Sra. Juliana informou que esta é uma solicitação da Dra. Renata, Assessoria de

212

Regionalização, e Dr. Edmar, Secretário Estadual de Saúde, com relação ao acompanhamento de

213

execução dos projetos cofinanciados pela SES/RJ. Sra. Juliana informou que encaminhara uma

214

tabela contendo os projetos para ser preenchido com as ações prioritárias e prazo de execução.

215

18. Previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde

216

- PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº46.904/2017. 19. Solicitação de

217

pagamento das contrapartidas estadual da gestão anterior – SAMU, UPA, Assistência

218

Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de Estabilização entre outros. Dra. Suzane informou que

219

não há previsão de pagamento destes recursos. Sra. Patrícia informou que foi solicitado pelos

220

gestores um posicionamento sobre as contrapartidas estaduais referentes ao ano de 2020. Sra.

221

Juliana informou que a Dr. Renata passou a informação de que as Resoluções SES de

222

cofinanciamento Estadual estão na mesa do Secretário Estadual de Saúde para assinatura e que

223

serão continuadas após publicação do Diário Oficial. 20. Reuniões GT/GCR/Comissões CIR

224

CS. Sra. Juliana informou encaminhará por e-mail a agenda de reuniões do mês de março 21.

225

Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana discorreu sobre a importância de

226

manter estas indicações atualizadas. IV. Inclusões: 22. Regulação SAMU 192. Dra. Izabel

227

informou que no município de Paraíba do Sul têm ocorrido muitos problemas relacionados à

228

regulação do SAMU e que somente nestes dois primeiros meses de 2020 já constam 08

229

reclamações de não atendimento pelo SAMU. Dra. Izabel informou que precisa detectar se esses

230

problemas são relacionados à regulação do SAMU ou se é pertinente a Base Descentralizada do

231

seu município. Dra. Alessandra discorreu sobre a importância da Educação Permanente em

232

Saúde, principalmente nesta área, e que há a necessidade de qualificar os profissionais e
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conscientizá-los que cada ator dentro da Central do SAMU tem um papel. Dra. Alessandra

234

discorreu que é primordial que haja o respeito à atribuição de cada pessoa porque quando se trata

235

da ambulância avançada, principalmente, há a necessidade de a solicitação passar pelo crivo do

236

médico regulador que tem a competência de atentar para qual tipo de suporte cada paciente

237

necessita. Dra. Alessandra informou que ocorreu um problema no PABX, mas que o mesmo está

238

sendo solucionado e que em função disto algumas gravações foram prejudicadas, mas que irá

239

averiguar junto à regulação do SAMU essas reclamações. Dra. Alessandra discorreu que mesmo

240

com problemas que serão sanados o posicionamento dos gestores deve ser de apoio a esses

241

profissionais que são muito sobrecarregados, que a ambulância básica sai a todo o momento para

242

atendimento e que há a necessidade de dividir a responsabilidade de cada um através da

243

Educação Permanente em Saúde. Dra. Alessandra solicitou o registro destas ocorrências para que

244

possa atender a esta solicitação. 23. Solicitação de credenciamento e habilitação de 20 leitos

245

de UTI adulto Tipo II no Hospital Universitário de Vassouras. Sr. Leonardo informou esta

246

solicitação de credenciamento e habilitação e solicitou à Sra. Juliana que auxilie na inserção da

247

documentação .no SEI. Dra. Suzane agradeceu novamente a Dra. Alessandra por receber a todos

248

em Três Rios e a todos pela presença. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada

249

para o dia vinte e três de março de 2020 e será realizada no município de Paty do Alferes com a

250

pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e vinte e

251

seis minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os

252

trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em onze de março de

253

dois

mil

e

vinte.
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