
 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 109, DE 16 DE MAIO DE 2.017. 
 

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES, 
VEREADORA À CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
Considerando que o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – Brasil 
Sorridente teve sua implantação em 15 de abril de 2006, à Avenida 33 - nº 120, 
Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Guaíra, estado de São Paulo; 
 
Considerando que o CEO é um estabelecimento de saúde inscrito no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e classificado como Clínica 
Especializada ou Ambulatório de Especialidades; 
 
Considerando que para seu funcionamento foram requisitados os cirurgiões-
dentistas especialistas da rede pública de saúde do município; 
 
Considerando que os cirurgiões-dentistas da atenção básica são os responsáveis 
pelo primeiro atendimento e encaminhamento ao CEO, cujos procedimentos são 
realizados por profissionais especialistas; 
 
Considerando que o CEO é um estabelecimento de saúde que presta serviço de 
média complexidade em saúde bucal com o objetivo de garantir a referência e 
contra-referência para as Equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica; 
 
Considerando que o CEO está preparado para oferecer à população serviços 
especializados; 
 
Considerando que as urgências/emergências de traumas buco-dentais do Pronto 
Socorro são atendidas pelos cirurgiões-dentistas especialistas do CEO, inclusive 
atendimento hospitalar; 
 
 

1- Quantas e quais são as especialidades odontológicas oferecidas no Centro de 
Especialidades Odontológicas - CEO aos usuários do SUS?; 

2- Quais são os cirurgiões-dentistas que atendem no CEO?; 

3- Quantos e quais são os cirurgiões-dentistas que atendem cada 
especialidade?; 

4- Quantos e quais são os cirurgiões-dentistas que possuem Título de 
Especialista devidamente inscrito e registrado nos Conselhos Federal - CFO e 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP?; 



 

 

 

 

 

5- Quais os horários de atendimento e a carga horária de cada cirurgião-dentista 
do CEO?; 

6- Qual a carga horária de um cirurgião-dentista no CEO Tipo II?; 

7- Qual o valor do repasse mensal do Ministério da Saúde para o CEO Tipo II?; 

8- O CEO tem adesão ao PMAQ-CEO (se sim, qual o seu desempenho e qual o 
valor do incentivo)?; 

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 16 de maio de 2017. 

 
 

 
 
 
 

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES  
Vereadora 


