Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2018
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Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em
Itaperuna /RJ, foi realizada a quinta reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito da
Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes
membros: Meirelane Rosa, Suplente Nível Central; Diogo Coimbra, Secretário
Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana:
Marcelo Rezende (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso
Moreira: Humberto Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Adriana Gentil (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São Jose
de Ubá: Marcelo Poeys (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Secretaria
Municipal de Saúde de Varre- Sai: Rafael Fabbri Ramos (Gestor); Luciano Brito
(Suplente). A plenária contou com a presença da representação da SES de cinco
Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde: Cardoso Moreira,
São José de Ubá, Varre-Sai e dois Suplente, Bom Jesus do Itabapoana e Natividade.
Ficou sem representação os municípios de: Aperibé, Cambuci, Italva, Itaperuna,
Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Porciúncula e Sto. Antônio de Pádua. Meirelane
e Diogo Coimbra iniciaram a reunião agradecendo a presença de todos. Meirelane
apresentou o novo gestor do município de Varre- Sai, o Sr. Rafael Fabbri Ramos.
Diogo expôs os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1. 4ª Etapa do Curso de
Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde - EdpopSUS2 (ATPSE/SES).
Diogo informou que este ponto Solicitado pela Sra. Rachel Rivello, Subsecretária
Geral e de Celso Vergne, Assessor Técnico de Participação Social e Equidade. Foi
apresentado pela técnica da APSE/SES, Fabiana Braga. Fabiana explicou que o
objetivo geral do curso e de Contribuir com a implantação da PNEP-SUS,
qualificando a prática educativa de profissionais e lideranças comunitárias que atuam
em territórios com cobertura da atenção básica do SUS. Fabiana falou que as turmas
serão compostas por 35 educandos (alunos), onde 70% das vagas são reservadas para
ACS e AVS e 30% para outros profissionais de saúde, lideranças comunitárias,
conselheiros e integrantes de movimentos sociais. Fabiana citou o modelo de
organização do curso que terá uma Carga horária de 160 horas, na modalidade
presencial, sendo17 encontros semanais, de 8h cada, totalizando 136 horas e 24 horas
de trabalho de campo. Fabiana falou sobre os eixos temáticos e suas respectivas
horas/aulas, e apresentou também o material didático que será utilizado no curso, o
guia de aperfeiçoamento em educação popular em saúde. Fabiana falou sobre a IV
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etapa do 2º semestre. Nesta etapa o curso está sendo ofertado na modalidade de
convênio de cooperação técnica entre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio e o Estado, onde este fará a mediação entre a Coordenação Nacional e os
municípios participantes, organizando a formação dos educadores e fazendo todo o
acompanhamento da execução do curso nos municípios. Estão previstas 15 turmas
para o Estado do Rio de Janeiro. Sugestão para seleção dos municípios: interesse
regional e municípios que não participaram da primeira fase do curso. Fabiana
explicou sobre as contrapartidas EPSJV, que disponibiliza: Material didático;
Acompanhamento pedagógico; Formação dos educadores; Utilização do sistema de
gestão acadêmica; Certificação de educadores e educandos; Custeio do Coordenador
Estadual e 01 profissional de apoio. Fabiana falou também da parte que cabe ao
município sendo elas: Indicação, liberação e apoio aos educadores: Indicação,
liberação e apoio aos educandos; Disponibilização do local para as aulas; Estrutura de
áudio visual para as aulas e Apoio – alimentação transporte. Fabiana explicou sobre o
perfil dos educandos, sendo Educador Popular I - Graduação completa (bacharelado
ou Licenciatura); Educador Popular II -Possuir ensino fundamental completo; ambos
devem: trabalhar e/ou possuir formação na Atenção Básica, Educação Popular,
Educação em Saúde ou atuar nos Movimentos Sociais/Conselhos de Saúde; ter
disponibilidade para participar de uma Oficina de Formação com carga horária de 40
horas; disponibilidade de 20 horas semanais, sendo 08 horas para atuar em sala de
aula e 12 horas de planejamento e acompanhamento pedagógico. Fabiana informou
que as inscrições deveram ser feitas até o dia 25 de maio, precisamos quais
municipios tem interesse em ofertar o curso. Adriana Gentil suplente da SMS de
Natividade levantou uma questão, em relação a diminuir o número de participantes
pois os municípios menores não têm esse quantitativo de profissionais. Meirelane
falou que deve adaptar o curso a realidade da região. Foi solicitado um
encaminhamento pelos presentes que seja feito uma verificação em relação a diminuir
o número de participantes e a possibilidade de unificar dois ou mais municipios e
formar uma turma. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4º Reunião Ordinária
da CIR Noroeste realizada em Itaperuna. Diogo informou que a minuta da Ata já
foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões
e revisão de texto e Pactuação na 5ª Reunião Plenária CIR de 2018. A Ata não foi
pactuada por falta de quórum. II. Informes: 1. Ofício n° 558/2018. Diogo informou
que este ponto foi solicitado por Eduardo Lenine (CURGE/SES). Diogo explicou
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sobre a solicitação da CURGE, e da necessidade de atualização dos PAR RUE (com
PRAZO para envio de cronograma de atualização por cada CIR) e informou a agenda
de monitoramento, a combinar, dos pontos de atenção em funcionamento e
financiados pelo Ministério da Saúde. Diogo informou que foi marcado uma reunião
com o Dr. Carlos Guerra, coordenador do GCRUE da região noroeste com
representantes do HSJA e SMS de Itaperuna, no dia 28 de maio, local ainda a ser
definido pelo SMS de Itaperuna, para resolver questões relacionadas a RUE. 2.
Capacitação do Projeto de Pré-Natal da Região Noroeste. Diogo informou que
este ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Diogo informou que o município de
Itaperuna não está presente na reunião, portanto não pode dar informações. O ponto
voltará na próxima reunião para maiores esclarecimentos. 3. Municípios com
pendências no RAG. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria
de Planejamento. Diogo informou sobre os municípios que estão com pendências no
RAG. sendo eles: Aperibé: 2016 e 2017. Cambuci: 2017. Itaperuna: 2017. Laje do
Muriaé: 2015,2016 e 2017. Santo Antônio de Pádua: 2016 e 2017. 4. Planejamento
Regional Integrado - Ciclo 2018/2020. Diogo informou que este ponto foi solicitado
pela Assessoria de Regionalização. Diogo explicou que Processo de Planejamento
Regional Integrado se mantem da mesma forma, fizemos algumas alterações e
enviamos para a área técnica. 5. Atualização de Saldo dos Recursos Regionais
alocados no Município de Itaperuna. Diogo informou que este ponto foi solicitado
pelos técnicos da reunião da Câmara Técnica da CIR. Trata-se de informar aos
Secretários a atualização dos saldos dos recursos alocados em Itaperuna e Natividade,
de Educação Permanente e PlanejaSUS.
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- Recurso da Portaria GM/MS n°2691/2007, Portaria GM/MS N° 1903/2009,
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Deliberação

94

destinado ao apoio da organização e funcionamento do antigo CGR, hoje CIR, no
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valor de R$ 20.000,00 depositado em Itaperuna.
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- Recurso da Portaria 1996/2007 e Deliberação CIB 374/2007 da Educação
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Permanente em Saúde no valor de R$ 225.150,94 depositado em Itaperuna.
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- Recurso da Portaria 2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação

99

Permanente em Saúde no valor de R$ 187.890,98 depositado em Itaperuna.

CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução SESDEC/RJ N° 1030/2010

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2018
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

6. Comunicado SES/AR/SECIRNO /2017 sobre Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB (CIR/NO). Diogo informou que este ponto se trata do
comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que
ocorreram entre as reuniões desta comissão, será enviado via e-mails aos membros da
CIR, onde poderá ser feito destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos
discutidos nos grupos. Compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária
da CIB-RJ, de interesse regional.7. Informes COSEMS. Diogo informou que o Sr.
D’Stefano Silva enviou os informes para os Sres. via e-mail. Diogo e Meirelane
agradeceu a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a plenária às doze horas. Para constar, eu, Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna,
dezessete de maio do ano de dois mil e dezoito.

