ATA DA REUNIÃO DA CIR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, REALIZADA NO DIA
21 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 14 HORAS NA AMAVI.
Ata da reunião ordinária da Comissão Intergestores Regionais de Saúde do
Alto Vale do Itajaí, realizada em Rio do Sul, no dia 21 de fevereiro de dois mil e
dezoito, às quatorze horas em segunda chamada, nas dependências da
Associação do Município do Alto Vale do Itajaí – AMAVI. O Sr. Antônio Pedroso
coordenador inicia a reunião saudando a todos, e em seguida solicitou a
Secretária Daniele Fernandes para fazer a leitura da pauta do dia. Item 1.
Discussão e aprovação da ata da reunião Anterior; Item 2. Readequação do
desenho do Plano da Rede de Atenção psicossocial RAPS; Item 3. SISREG,
regulação e publicização da filas de atendimento; Item 4. Escolha dos
membros da RUE; . Item 5. Informes do COSEMS; Item 6. Assuntos
Regionais; Item 7. leitura do Oficio 021/SMS/2018 solicita habilitação do
hospital Bom Jesus para serviços de assistência de Alta Complexidade em
Terapia Nutricional Enteral/Parenteral, conforme portaria /MS 120 DE 14 de
abril, de 2018. Item 1. O coordenador informou que ata da reunião anterior foi
encaminhada por e-mail, colocou a ata em discussão e em seguida em votação
sendo aprovados por todos. Em seguida o coordenador passou a palavra a
senhor Everson Pedroso Gerente de saúde 12ª ADR que falou sobre
medicamentos judiciais no qual exige grande demanda de trabalho, que estão
enfrentando dificuldade não consegue contratar mais funcionários e que um
profissional vai entrar em licença maternidade, Pedroso refere que com o
fechamento de algumas ADR devemos aguardar pra ver como vai ficar.
Guilherme apoiador do COSEMS sugere que devemos encaminhar oficio para
câmara técnica que vai acontecer dia 06 de março. Beto fala do SISREG
relatou como está sendo a regulação em outros consórcios que somam 14
relatou sobre às dificuldade enfrentadas, falou da obrigação de publicar as filas
em cada município . Item 2 Em seguida Guilherme fala sobre os cursos que
vão acontecer em Pouso Redondo e que as inscrições já estão abertas no site
do COSEMS os cursos são gratuitos, afirma que Cremildo vai falar nos cursos
sobre SISREG e sobre publicação das filas. Pedroso fala sobre a importância

de cada município manifestar interesse para SES, sobre regulação que vai

acontecer em cada município. Item 3 Na sequencia Faria demostra interesse
em implantar CAPS 1 Microregional, Daniele Fernandes de Pouso Redondo
também tem interesse em implantar CAPS 1 Microregional para atender Pouso
Redondo e Mirim Doce conforme oficio já entregue nesta CIR. Item 4 Item 5
Assuntos Regionais. Pedroso informou que os prefeitos haviam acordado uma
ajuda de custo de R$1.000,00(parcela única) por município para a Renal vida
para ajudar nas despesas. Também informou que precisaria informar ao
COSEMS sobre a permanência ou não do apoiador do COSEMS Guilherme.
Wiliam secretário executivo do COSEMS refere que representa 295 municípios
fala da equipe do COSEMS onde todos estão à disposição das secretárias de
Saúde Onde Diogo (sistemas) Clemilsom (regulação) Willian (emendas)
totalizam 16 apoiadores Wiliam refere que já foi secretário e sabe das
dificuldades falando sobre as emendas individuais, bancada, e estaduais que
devemos cobrar dos deputados, após convidou a todos para o congresso em
Chapeco 02 e 03 de Maio de 2018. Daniele fala do treinamento sobre feridas
onde Lucilene se colocou a disposição 47 996950097 (Lucilene) a mesma vai
estar em Pouso Redondo no dia 14 de março às 8 horas da manhã
interessados devem confirmar com Daniele Fernandes. Se colocou a
disposição para estar em Rio do Sul 14 horas neste dia 14/03 sendo que um
representante vai entrar em contato com ela e confirmar e organizar a turma
em Ibirama e Ituporanga vai estar dia 15 com disponibilidade de manhã e a
tarde combinamos que um representante vai entrar em contato e confirmar
local e horário com Lucilene.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador

encerrou a reunião solicitou que Daniele lavrasse à presente ata.

ANTONIO PEDROSO
Coordenador da CIR

