Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2018
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Ao segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, deu-se
início, no auditório do Hospital Municipal Moacyr R. do Carmo, situado na Avenida Washington
Luiz, três mil e duzentos – Duque de Caxias, a terceira reunião Ordinária CIR da Metropolitana I.
Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES):
Representante de Nível Central: Sra. Monique Fazzi – Assessora da Regionalização, Sra. Monica
Almeida – Assessora de Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária
Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva - Assistente SE/CIR. Apoiadora do
COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende. Representante do CISBAF – Sra. Marcia Cristina R.
de Paula – Diretora Técnica. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Duque
de Caxias – Suplente Sra. Fatima Saieg – Diretora de Planejamento e Sr. Tony Ferreira –
Facilitador da CIES Metro I; SMS Magé - Suplente Sra. Alexandra Ramos Ferreira – Coord.
SAMU; SMS Mesquita – Suplente Sra. Aline Lopes – Dir. de Regulação; SMS Nilópolis –
Suplente Sr. Franklin Monteiro - Subsecretário; SMS Nova Iguaçu – Sr. Christian C. Ferreira –
Subsecretário de Planejamento; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sra. Lídia Zimbardi – Assessora.
Os municípios de Belford Roxo, Itaguaí, Japeri, Queimados, São João de Meriti e Seropédica
ficaram sem representação. I – Pactuação – 1. Atas 1ª e 2ª Reunião Ordinária da CIR M1 –
2018 – A Sra. Monique esclarece que as atas da primeira e segunda Reunião Ordinária da CIR M1,
de dois mil e dezessete foram disponibilizadas, a fim de permitir a leitura prévia. Não havendo
manifestação contrária, as atas foram consideradas pactuadas. 2. Calendário de reuniões CT e
CIR M1 – A Sra. Patrícia apresenta o calendário proposto para o ano de dois mil e dezoito das
reuniões CT e CIR M1 ordinária. A Sra. Monique esclarece que as datas da CIR dos meses de maio
e dezembro foram revistas, conforme acordado na reunião anterior, tendo em vista que a data de
maio é feriado no município de Nova Iguaçu e a data de dezembro inviabilizava a reunião da CT.
Considerando as justificativas a proposta é de que em maio a CT e CIR respectivamente, sejam nos
dias vinte e um e vinte e cinco e, que em dezembro sejam nos dias doze e dezenove. A Sra. Patrícia
ressalta que o município de Duque de Caxias se ofereceu para sediar as reuniões nos meses de abril,
maio e junho. Sugere que os demais municípios avaliem a possibilidade de também sediar as
demais reuniões de forma trimestral, a exemplo do município de Duque de Caxias. Fica pactuado o
calendário considerando que os locais para as reuniões serão comunicados posteriormente. 3.
Retificar pactuação de indicação de gestor ou representante da RM1 para representação nos
GTs Regulação e PPI no âmbito da SES/RJ. A Sra. Monique esclarece que a região deve indicar
um novo representante para esses grupos, tendo em vista que o representante anterior não compõe
mais a gestão. Dessa forma o Sr. Christian Ferreira e o Sr. Franklin Monteiro foram indicados para
os GTs PPI e Regulação, respectivamente, no âmbito da SES/RJ. O assunto foi considerado
pactuado. 4. Planejamento Regional da RM1 2018-2021 – A Sra. Lídia esclarece que o
planejamento não está completo, tendo em vista que algumas tarefas, distribuídas entre os membros
do GT não foram concluídas. O plano foi lido, mediante exposição pelo data show. Foram feitas
considerações com relação ao apresentado. Foi destacada a existência de dados mais atuais. A Sra.
Monica sugere que o CISBAF faça uma descrição das suas atividades para inclusão no plano
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regional. O que foi aceito. A Sra. Monique conclui dizendo que mediante a quantidade de
pendencias observadas na leitura conjunta do plano, ainda não pode ser encerrada essa fase do
diagnóstico. As tarefas para complementação do documento foram distribuídas entre os
participantes e em sequência o GT de Planejamento irá se reunir para conclusão e consolidação, em
tempo hábil para a próxima plenária. 5. Emenda parlamentar – Após a informação da necessidade
de inclusão no sistema a plenária solicita que seja emitida deliberação Ad Referendum para ser
enviada a CIB, a fim de atender ao prazo necessário para aprovação das emendas parlamentares. Na
próxima plenária a deliberação será ratificada. II – Informes – 1. Remanejamento de PPI –
município de Magé – A Sra. Patrícia esclarece que o gestor de saúde do município de Magé
solicita através do oficio número trinta e quatro de dois mil e dezoito o remanejamento de
procedimentos dos municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis e Nova
Iguaçu e alocando no próprio município. A documentação está de acordo com o pretendido. 2.
CIES – O Sr. Tony, facilitador da CIES agradece a colaboração dos gestores enviando seus
técnicos à reunião. Esse ato permitiu a conclusão do projeto principal para execução dos recursos
financeiros da região. O projeto depende de ajustes finais junto ao CEPESC. Há a perspectiva do
projeto seja pactuado na CIR de maio. Inicialmente o projeto deverá ser executado com os recursos
alocados no município de Seropédica. 3. Treinamento para diagnóstico e tratamento de Febre
Amarela – A Sra. Patrícia esclarece que o Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde esteve
na CT para informar sobre o treinamento para médicos e enfermeiros da região, no dia nove de
abril, no auditório do Hospital Moacyr R. do Carmo. A CT entendeu ser importante o envio da ficha
de inscrição para os membros para maior disseminação da informação. O que aconteceu no mesmo
dia. As inscrições serão recebidas pelo NDVS até o dia quatro de abril. Não havendo outros
assuntos a serem discutidos a Sra. Monique encerra a reunião às treze horas e sete minutos. Eu
Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.

2

