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Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às treze horas e dezenove minutos,
deu-se inicio, no auditório do primeiro andar da Avenida Graça Aranha, cento e oitenta e dois – Centro
– RJ, a décima 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. Ana Paula Liberal –
Assessora Chefe de Integração Regional, Sra. Monica Almeida – Subsecretária SAS, Sra. Helen
Miyamoto – Subsecretária SVS, Sra. Rachel Rivello – Assessora SVS, Sr. Diego V. Mendes
CER/SR/SAS/SES.
Convidados: Sra. Luciana C. M. Carmo – Coordenador CISBAF;
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Sr. Marco Aurélio
Pereira – Secretário de Saúde; SMS Duque de Caxias – Sra. Fatima Saieg – Assessora de
Planejamento; SMS Japeri – Assinatura ilegível; SMS Rio de Janeiro- Maria José Caramez –
Assessora, SMS São João de Meriti – Sr. Walter Wilnes – Secretário de Saúde e Sra. Lídia Zimbardi
- AGESUS. Ficou sem representação: SMS Itaguaí, SMS Magé, SMS Mesquita, SMS Nilópolis,
SMS Nova Iguaçu, SMS Queimados e SMS Seropédica. A Sra. Ana Paula dá inicio a reunião
informando que o horário está avançado e, de acordo com o regimento interno, não há quórum
suficiente para realização da plenária, entretanto ela seguiu com as apresentações, constantes na pauta,
possibilitando a chegada de outros membros. I – Apresentação – 1. Matriz do Planejamento
Regional da CIR Metropolitana I – A Sra. Lídia Zimbardi – Coordenadora do GT de Planejamento
faz apresentação da matriz que aponta as ações e metas pactuadas no planejamento regional. Ela
chamou a atenção para: metas relacionadas à CIES que não foram cumpridas e ações que dependem de
outros grupos para que sejam cumpridas. Ela informa que o grupo propõe que as ações do
planejamento regional se tornem a programação anual como acontece com o planejamento dos
municípios. A Sra. Ana Paula se compromete em dialogar com a Sra. Flavia, a fim beneficiar as
conversações para o desdobramento da proposta e melhorar o desempenho dos trabalhos. 2. Monitora
Dengue – A Sra. Patricia esclarece que esta apresentação foi feita na CIB. Ela é resultado da
supervisão da Vigilância Ambiental nos municípios sobre estruturas do Programa da Dengue. Com
relação à Metropolitana I observou-se que a região está com: armazenamento inapropriado de
inseticida, número insuficiente de veículo, número baixo de supervisão e registros desatualizados. Ela
informa que as apresentações serão enviadas por email a todos os membros. Desta forma se houver
dúvidas quanto ao conteúdo do que for envido os membros terão a liberdade de solicitar
esclarecimentos na plenária. A Sra. Lidia solicita que a SAECA esteja presente na reunião do GT de
Planejamento para apresentar o rol de procedimentos das redes que estão no sistema. O objetivo é que
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as dúvidas do município do Rio de Janeiro sejam sanadas para prosseguimento do estudo feito pelo
GT. Esta solicitação foi feita anteriormente, mas não foi atendida até o momento, o que impediu que o
grupo se reunisse. Essa resposta será necessária para subsidiar a reunião de janeiro. A Sra. Monica se
compromete em fixar uma data para que o encontro aconteça, entretanto diz que, de acordo com o seu
entendimento, tem dúvidas quanto à possibilidade de manejo da programação dos procedimentos das
redes temáticas. Ela diz que as redes prioritárias têm procedimentos que não podem ser alterados, mas
estará buscando respostas para os questionamentos.
II – Informes – 1 - Implantação de três
Equipes de Saúde da Família - Itaguaí - O município de Itaguaí faz saber que será implantado três
Equipes de Saúde da Família na Clínica da Família do Ibirapitanga. 2 - Implantação de três NASF
Tipo I - Itaguaí – O município de Itaguaí informa a implantação de três NASF no município. 3 Remanejamento de PPI – Município de Queimados - O município de Queimados através do ofício
325/GB/SEMUS/2014, solicita a realocação de recursos da Média Complexidade Ambulatorial da PPI
que se encontram alocados no teto financeiro dos municípios de: Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque
de Caxias e Rio de Janeiro para o retorno ao seu teto financeiro, conforme tabela abaixo.
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4 - Emenda Parlamentar nº 23970001 – proposta nº 911128/14 – O Município de Duque de Caxias
informa, mediante o ofício nº 597/GAB/SMS, a conclusão da Obra do quarto andar do Hospital
Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, que já consta cadastrada no site do FMS. Sem que houvesse
questionamentos sobre os GTs e, sem que houvesse se completado o quórum necessário para
continuidade, a Sra. Ana Paula diz que, infelizmente, este é o segundo mês em que a região não pode
fazer as pactuações listadas em pauta. Ela diz que o calendário irá seguir sem pactuação até que seja
aprovado na próxima reunião. E que este calendário foi elaborado com o mesmo método deste ano,
visto a necessidade de cruzamento das datas das demais CIRs do estado. A próxima reunião está
prevista para o dia vinte e nove de janeiro de dois mil e quinze e será neste mesmo local. Ela lembra
que a reunião da RUE acontecerá hoje às catorze horas. A reunião foi encerrada às treze horas e
quarenta 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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