Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2015
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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às onze horas, deu-se inicio,
no auditório do PAM Meriti, Av. Presidente Lincoln, s/nº - Jardim Meriti – São João de Meriti, a
segunda reunião Ordinária CIR da Metropolitana I, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Patrícia Vanda – Secretária
Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sra. Monique
Fazzi – Subsecretária Geral - representante de Nível Central Titular da SES na CIR Metro I e Sra.
Izabela Matos Ribeiro – Assessora Técnica/AIR/SES Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente - Sra. Cacilene F. dos Santos – Diretora de
Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente - Sra. Fátima Saieg – Assessora de
Planejamento; SMS Nova Iguaçu – Suplente - Sra. Márcia Cristina Ribeiro – Subsecretária;
SMS Queimados – Suplente - Sra. Rosane Azevedo – Subsecretária; SMS São João de Meriti –
Suplente - Sra. Lidia Zimbard – AGESUS; SMS Seropédica – Suplente - Dulce Maria Inoue –
Sub. Desenvolvimento em Saúde e apoio a infraestrutura. Ficou sem representação: SMS Rio de
Janeiro, SMS Magé, SMS Japeri, SMS Itaguaí, SMS Mesquita e SMS Nilópolis. I –
Apresentação - Acompanhamento semestral da CIR Metro I – A Sra. Patricia esclarece que
essa apresentação é feita semestralmente a fim de dar ciência, da frequência de gestores, suplentes
e técnicos às reuniões no âmbito da CIR, bem como apresentar o panorama do desenvolvimento
dos trabalhos da CIR. Ela ressalta que a reunião Ordinária CIR é um espaço para discussão e
decisão de gestores, entretanto a Região Metropolitana I tem frequência maior dos suplentes.
Durante o ano de dois mil e catorze os gestores de Belford Roxo, Japeri, Magé Nova Iguaçu, São
João, foram os municípios de maior frequência, de acordo com o gráfico apresentado. Na
sequencia foi dado um panorama dos grupos de trabalho e suas representações municipais. Na
exposição se destacou a discussão sobre o GT de Saúde do Trabalhador, quanto a avaliação da
possibilidade de atendimento de trabalhadores no INCA. A Sra. Monique diz que o assunto deve
ser esclarecido. Para esse tipo de atendimento a lei é objetiva, sem acepção de pessoas. Não há
lógica de assistência diferenciada para a população portadora da doença em questão. A discussão
deve identificar o grau de acometimento, visto que o tipo de atividade pode ser causador do
agravo. A Sra. Patricia diz que a Secretaria Executiva está atenta à situação e irá verificar e
orientar o grupo na discussão. Em relação à RUE, após discussão, a Sra. Monique diz que estará
solicitando a Subsecretaria de Unidades Próprias apoio, às reuniões do GT, a fim de a
superintendência participe para contribuir com os técnicos, na discussão, com relação ao fluxo de
atendimento hospitalar. A apresentação demonstrou os valores financeiros relativos aos recursos
da região que se encontram nos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Seropédica, Duque de
1

Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2015
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Caxias, relacionados à CIR, CEREST e CIES. A Sra. Monique diz que esses recursos precisam ser
movimentados com ações necessárias a região com mecanismos eficientes. Todos os municípios
são carentes de capacitação. A Sra. Dulce diz que esse assunto é recorrente, e sem solução. A Sra.
Monique sugere que a meta da CIR, esse ano deva ser a utilização do recurso de forma eficaz,
visto que as formas utilizadas até o momento não foram satisfatórias. A Sra. Márcia destaca o
CISBAF como um órgão com a facilidade necessária para dar conta da situação, visto que o
CISBAF não é licitável pelo município por ser composto pelos municípios. Ela diz que o
mecanismo de execução por parte das secretarias municipais é morosa por vários motivos. A Sra.
Monique diz que a CIR pode pactuar e deliberar que outro ente mais ágil assuma a execução da
tarefa. II - Pactuação – 1 - Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária CIR
METROPOLITANA I de 2015. A ata da primeira reunião Ordinária foi considerada pactuada,
tendo em vista que não houve solicitação de alteração 2. GT Consórcio – O GT tem por objetivo
discutir a temática na região. A Sra. Monique cede a palavra a Sra. Lidia Zimbard. A Sra. Lidia
diz que a ideia da formação do grupo é interessante, entretanto sugere que ele seja formado a nível
estadual, ao invés de ser regional. A Sra. Monique resume dizendo que o grupo deve ser de caráter
provisório para fomento das regiões que possuem consorcio e incentivo à constituição para aquela
região que ainda não possui. De acordo com a sugestão o grupo seria composto por um
representante de cada região e dos consórcios, além de representação estadual. A proposta será
encaminhada a todas as CIR’s do estado para que em março sejam apresentados os nomes dos
representantes regionais e seu suplente. Após esclarecimentos fica pactuado o encaminhamento da
proposta da criação do GT temporário dos consórcios estadual com uma representação de cada
CIR e de cada consórcio. Essas representações serão por meio de um titular e um suplente de cada
ente. A representação do consórcio será solicitada por ofício e a representação das regiões será
eleita na CIR de março. A Sra. Monique diz que será encaminhado a cada região um questionário,
a fim de avaliar a atuação de cada consorcio, visto que o trabalho é diferenciado. O resultado
poderá ser apresentado na CIR para conhecimento de todos os integrantes da região e do estado.
III – Informes – 1 - Emenda Parlamentar do município de Duque de Caxias - mediante Oficio
nº 119/2014 e 597/2015GAB/SMS/, o município de Duque de Caxias apresenta a proposta da
emenda parlamentar nº 11128809000/1140-25, relativa a aquisição de equipamento e material
permanente, bem como a proposta da emenda nº 23970001, com o objeto de conclusão de obra do
4º andar do Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo. 2 – Grupos Regionais - Com relação aos
grupos regionais, a Secretária executiva informou que enviou por e-mail aos gestores um
comunicado com o resumo de cada grupo regional e apenas destacou alguns pontos importantes
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em alguns deles foi exposto durante a apresentação feita no inicio da reunião. 8. Informes CIB Os informes pertinentes e de interesse para região, serão enviados por e-mail, tendo em vista que a
Câmara Técnica da CIB é amanhã, dia vinte e quatro. A Sra. Dulce sugere que seja informada aos
gestores, a questão do desabastecimento das vacinas, mencionada na última câmara técnica da
CIB. A Sra. Patricia informa que a Vigilância em Saúde repassou ao Núcleo Descentralizado de
Vigilância em Saúde – NDVS da região, que o Ministério da Saúde encaminhou aos municípios
um panorama da situação. A orientação da SVS, naquele momento, foi que os municípios que
tenham alguma dificuldade façam notificação diretamente ao MS. A Sra. Lidia sugere que a
SVS/SES reúna os técnicos e representantes, a fim de estudar o assunto relacionando os
problemas. Dessa forma apresentaria ao MS o consolidado da Região. A Sra. Dulce endossa
dizendo que o nó do problema deve ser identificado para encontrar a melhor solução. Não tendo
mais assuntos a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e nove minutos. Eu Sidnéa
Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pela
secretária executiva e pelos gestores, após aprovação.
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