ATA Nº. 08/2017 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA
SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
NORTE DO E.S
Às nove horas e trinta minutos (09:30) do vinte e sete (27) do mês de
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2017), na sede do Cim Norte/ES
em Boa Esperança/ES, reuniu-se de forma conjunta a Assembleia Geral
Ordinária e a Câmara Setorial de Saúde do Consórcio Público da Região Norte
do Espírito Santo – Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos dos
municípios consorciados, os secretários municipais de saúde e os demais
convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo
de deliberar sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O Presidente do
Cim Norte/ES, Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior deu abertura a reunião
agradecendo a presença de todos. Não havendo comunicações para registro,
passou a palavra a Diretora Executiva para a leitura da ata da reunião anterior
ocorrida em 07/12/2017, a qual foi previamente encaminhada por e-mail a
todos os entes consorciados, tendo a mesma sido lida e aprovada por todos os
presentes sem ressalvas. Em seguida foi lida e aprovada a ordem do dia
proposta na convocação sem a inclusão de outros assuntos. Passando para a
votação e deliberação dos assuntos constante da Ordem do Dia, foram
prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e em
seguida, tomadas as seguintes deliberações. Item 01 – Apreciação do
Chamamento Público para Credenciamento de Serviços de Saúde: Após
amplo debate ficou aprovado uma comissão composta pelos seguintes
membros: André, Secretário de Saúde de Nova Venécia; Gleikson, servidor do
município de Conceição da Barra; Gilmara, Gerente da Unidade Cuidar Norte;
Pretta Cani, Superintende de Saúde da Região Norte; Elza; Gean, Assessor
Jurídico do Cim Norte; Leila, Secretária de Saúde de Montanha; Eduardo,
Secretário de Saúde de São Mateus para que o presidente do Cim Norte, Dr.
Osvaldo agende uma reunião no Tribunal de Contas do Estado no intuito de
buscar orientação de como solucionar os entraves jurídicos do contrato de
prestação de serviços da empresa prestadora de serviços médicos - Medical
Serviços Médicos Eireli ME, bem como outros temas que se fizerem pertinentes.
Item 02 - Debate sobre demanda e oferta de serviço de saúde em
atendimento aos municípios consorciados: Os secretários presentes
demonstraram muita preocupação em relação a prestação de contas, junto ao
Tribunal de Contas do Espírito Santo, por se tratar de processo novo para todos.
Considerando que os serviços propostos não estão sendo executados em sua
totalidade, foi solicitado pelos secretários presentes e aprovado por
unanimidade que a empresa Medical Serviços Médicos Eireli ME fosse notificada
pelo Presidente do CIM NORTE/ES.
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Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e
declarou encerrados os trabalhos as 12 h 15 min., e eu, Anair Inêz Bissoli,
Diretora executiva do CIM NORTE/ES lavrei a presente ata que após lida e
aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em vista que os demais
membros presentes assinaram a lista de presença.
__________________________________________
Anair Inêz Bissoli
Diretora Executiva

__________________________________________
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente
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