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ATA da 02ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 55 minutos, deu-se
início, no auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°.
93 – Centro, Nova Friburgo, a 2° Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região
Serrana, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES) – Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante Titular de Nível Central SES/RJ), Sra.
Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da
Secretara Executiva da CIR-Serrana), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ),
das Secretarias Municipais de Saúde: Sra.Vânia Lucia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro),
Sra. Renata Carla Ribeiro (Titular SMS de Carmo), Sra. Iandara Moura (Representante SMS de
Nova Friburgo), Sr. Silmar Fortes (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Adriana Vogel (Representante
SMS de Petrópolis), Sr. Carlos Roberto Lamego (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Ana
Lúcia B. Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos (Representante
SMS de Teresópolis), Sra. Rosemara Magalhães da Rocha (Titular SMS de Trajano de Moraes), Sra.
Micheli Campos Machado (Representante SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a
presença da representação da SES, de 08 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 05
Secretários de Saúde, 03 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, São Sebastião do
Alto e São José do Vale do Rio Preto. Foi dada a palavra a Sra. Dayse Santos de Aguiar,
Representante Titular de Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para
iniciar a reunião. I. Pactuação: 1. Ata 11° Reunião Ordinária da CIR-S/2017 e 01° Reunião
Ordinária CIR/S 2018: Os gestores aprovaram a Ata da 11° Reunião Ordinária da CIR-S/2017. A
Sra. Vânia Huguenin Secretária de Saúde do município de Cordeiro, solicitou a Sra. Dayse que
fizesse a leitura da Ata da 01° Reunião Ordinária da CIR, por se tratar de uma pauta com muitas
objeções e questionamentos. Após a leitura da Ata, a apoiadora COSEMS, Sra. Solange Cirico
parabenizou pela qualidade do registro e riqueza de detalhes do texto; Sra. Dayse afirmou que há
uma grande preocupação com a elaboração da Ata e faz questão que a Secretaria Executiva
transcreva o ocorrido de forma fiel e transparente, para que os gestores ou quaisquer outras pessoas
que não estiveram presentes consigam se informar sobre todas as discussões e encaminhamentos
realizados. A Sra. Vânia questionou a não inclusão na pauta da 2ª reunião dos pontos abordados na
plenária anterior. Em sua opinião, com a qual outros gestores se manifestaram de acordo, a inclusão
como informes de assuntos abordados e sem uma solução definitiva não contempla a necessidade dos
Secretários de obter respostas ou a presença da área responsável da SES na Região para aprofundar
os assuntos e buscar o equacionamento dos problemas levantados nas reuniões da Comissão. A Sra.
Iandara Moura, representante da SMS de Nova Friburgo, manifestou-se para exemplificar o
questionamento feito pela Sra. Vânia, apontando a situação da Rede Cegonha na Região Serrana
como uma “discussão em aberto”, considerando a pactuação feita na CIB, em dezembro de 2017, que
implica em alterações no desenho da Rede, após o não cumprimento do prazo dado pelo Ministério
da Saúde para solução de problemas identificados durante visita de monitoramento na Maternidade
de Nova Friburgo. Por conta das pendências, não seria mais possível manter a referida Maternidade
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como serviço de referência. O Sr. Silmar Fortes, SMS de Petrópolis, pediu a palavra para esclarecer
que a mudança de referência de Nova Friburgo para Petrópolis foi a alternativa encontrada durante a
reunião da CIB para que a Região Serrana não fosse penalizada com a perda dos recursos federais e
que tal medida teria caráter provisório, até que Friburgo possa reassumir o seu papel na Rede.
Segundo o Sr. Silmar, na ausência de representante de Friburgo na CIB e no intuito de manter os
recursos financeiros na Região, ele concordou com a proposta. Mas, também afirma a necessidade de
uma discussão com a área técnica responsável da SES, após essa decisão da CIB, para o
esclarecimento de dúvidas e estabelecimento dos termos da mudança em tela e no que a mesma
implica, de fato, em termos da assistência materno-infantil no âmbito da Rede Cegonha, incluindo
programação, fluxos e financiamento. Por este motivo, a Sra. Iandara considera que este item deveria
se manter fixo nas pautas das Plenárias Ordinárias, até que seja esgotado. O Sr. Silmar acrescentou
que há necessidade de discussão dos assuntos nas Plenárias até a sua resolução e que um “informe”
não tem esse caráter. Em seguida, os gestores sugeriram à Secretaria Executiva que um novo item
seja incluído no formato da pauta das Plenárias Ordinárias da CIR, sob a denominação de
“Encaminhamentos e Pendências”. Neste item seriam incluídos os assuntos com solução pendente,
até o entendimento do Colegiado de que obtiveram desdobramentos satisfatórios. Havendo
concordância por parte da representante do nível central da SES, a Secretaria Executiva da CIR
acatou a decisão dos gestores e fará as alterações para a próxima pauta. 2. Cirurgias Eletivas: A Sra.
Dayse informou que, após a realização da última Plenária, o Ministério da Saúde publicou a Portaria
GM/MS n° 163/2018, que prorroga o prazo, até a competência julho 2018, para a execução da
estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). Desta forma, a Região precisa decidir como utilizará o saldo regional
remanescente, apresentado pela SAECA na reunião da CIB, acrescentando que, no presente
momento, não há manifestação do Ministério no sentido do aporte de novos recursos para Cirurgias
Eletivas. A Secretaria Executiva da CIR informou que a Câmara Técnica propôs o remanejamento
dos recursos exatamente da forma sugerida no fim do ano de 2017, quando alguns municípios
solicitaram executar somente a demanda própria; Teresópolis e Guapimirim ofertaram
procedimentos para outros e o município de Cachoeiras de Macacu retirou parte da oferta pactuada.
Sra. Dayse ressaltou que esta proposta só poderia ser validada se todos os gestores de municípios
executantes estivessem presentes nesta 2ª reunião ordinária. Como não havia representação por parte
dos municípios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, esta proposta não poderia ser pactuada. E
reforçou que a nova Deliberação CIR deveria contemplar as informações solicitadas para efetivação
do remanejamento pretendido, sem as quais não seria possível a pactuação em CIB e o
prosseguimento do pleito para o Ministério da Saúde. Sra. Dayse realçou, ainda, os prazos para os
trâmites necessários e de vigência da nova Portaria. Desta forma, os Secretários decidiram se reunir
em data próxima, antes da próxima reunião da CIB, convocando os municípios executores ausentes,
de modo a deliberarem sobre a proposta de remanejamento e a tornar possível uma pactuação Ad
Referendum, a ser ratificada na próxima Plenária, encaminhamento com o qual a Sra. Dayse está de
acordo. 3. COAPES SMS de Teresópolis: Solicitada pelo Secretário Municipal de Saúde de
Teresópolis, a Sr. Carlos Dias, e apresentada pelo Representante do município, Sr. Antônio Henrique
Vasconcellos, a apreciação do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino e Saúde (COAPES),
celebrado entre a Instituição Formadora Fundação Educacional Serra dos Órgãos –
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UNIFESO/Teresópolis e a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis. A Sra. Dayse reforçou que
se trata de uma ação específica do município de Teresópolis, porém a pactuação deste objeto em CIR
é uma exigência do Ministério da Saúde e, por este motivo, necessita da apreciação dos demais
gestores. Desta forma, foi pactuado pelos presentes na reunião o termo do referido contrato. III.
Informes: 1. Emenda Parlamentar – SMS de Petrópolis: Foi exposto pelo Secretário Municipal
de Petrópolis, Sr. Silmar Fortes, informe para ciência e apreciação das propostas de Emenda
Parlamentar para aquisição de equipamento/material permanente para Atenção Básica e Incremento
MAC. 2. Emenda Parlamentar – SMS de Sumidouro: Foi exposto pela Representante da
Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro, Sra. Ana Lucia Ramos Rodrigues, informe para
ciência e apreciação das propostas de Emenda Parlamentar para aquisição de Ambulância,
Equipamentos Odontológicos e Aquisição de Veículo Transporte Sanitário Eletivo para o ano de
2018.3. Campanha Vacinação Contra Febre Amarela: A Sra. Dayse reforçou os termos da
Circular n°. 13/2018 – SVS/SES, informando que a Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela
deverá ser mantida por tempo indeterminado, garantindo o acesso da população ao imunobiológico.
4. Grupo Condutor Planejamento Regional Integrado: A Sra. Michelli Campos, representante do
Grupo Condutor de Planejamento Regional, informou aos gestores sobre o andamento e estágio do
trabalho produzido pelo Grupo. A Sra. Michelle reforçou que, após a reunião na SES, convocada
pela Assessoria de Planejamento, realizada em 25/01, o grupo se dividiu para levantar dados e
elaborar o perfil da Região e que, no próximo dia 01/03/18, haverá uma reunião para tratar do
levantamento e diagnóstico dos principais problemas regionais apontados nos Planos Municipais de
Saúde. Não houve apresentação do produto elaborado pelo Grupo Condutor até a presente data. A
Sra. Dayse manifestou, mais uma vez, a preocupação com o andamento do trabalho do Grupo e
reiterou a importância do interesse e do apoio dos gestores. 5. Comunicado AR/SE CIR Serrana
nº 02/2018 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra. Nathália
informou a todos que a SE/CIR encaminha aos gestores via e-mail um comunicado sobre o
andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões da Comissão, e
projetou um consolidado das reuniões que ocorreram e dos assuntos abordados e informou também
quais municípios foram representados, para que os gestores tomem conhecimento. 9. Informe
COSEMS/RJ: A Sra. Solange Cirico, Apoiadora Regional COSEMS/RJ, reforçou o alerta para que
gestores que ainda não declararam receitas e despesas de ações e serviços públicos do setor no
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) homologuem os dados do
exercício 2017, até 02 de março de 2018 e evitem a suspensão dos recursos constitucionais. Sra.
Solange também solicitou aos municípios que respondam um questionário, enviado via e-mail,
sobre uma pesquisa do Instituto Fernandes Figueira, para implantação de um polo de Reprodução
Humana na Região Serrana. Apenas Petrópolis enviou resposta. Em seguida, Sra. Solange também
solicitou resposta dos gestores sobre o questionário de Avaliação do Projeto Apoiadores Regionais
COSEMS e LAPPIS/UERJ, pois a descrição dos gestores sobre esta experiência irá compor um
artigo em livro que será lançado pela ABRASCO. Por fim, Sra. Solange relembrou que o
COSEMS realizou as oficinas regionais para auxiliar os municípios na elaboração dos Planos
Municipais de Saúde e, diante da mudança na forma de financiamento do SUS, o COSEMS solicita
aos gestores que encaminhem seus respectivos planos para avaliação de todas as ações que devem
estar contempladas. Caso contrário, as contas municipais não serão aprovadas no próximo ano.
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Esta é a medida adotada pelo COSEMS, para auxiliar os gestores. Solange também reforçou que o
Assessor Jurídico do COSEMS, Dr. Mauro Silva, estará presente na Região, no dia da próxima
Plenária CIR, para uma Oficina que trata deste tema. Não havendo nada mais a tratar, foram
encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e
assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 21 de fevereiro de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR

Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ.
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