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Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, deuse início, a primeira reunião Extraordinária da CIR da Metropolitana I. Presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Representante de Nível Central: Sra.
Monica Almeida – Assessora de Planejamento, Sra. Dayse Aguiar – Assessora de Regionalização,
Sra. Rafaela Almeida – Assessoria de Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha –
Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta
Regina Gonçalves Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sr. José Carlos de
Oliveira – Secretário; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaína Reis Monteiro - Planejamento; SMS
Japeri – Suplente Sra. Andréa Lemos; SMS Magé – Suplente Sr. Daniel, SMS Mesquita –Sr.
Emerson Trindade da Costa – Secretário e Suplente – Sra. Gizele Porto –, SMS Nilópolis –
Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário; SMS Nova Iguaçu – Sr. Manoel Barreto de Souza –
Secretário, Suplente Sr. Carlos Alberto Souza – Subsecretário; SMS Queimados – Sra. Marcelle
Nayda Pires Peixoto - Secretária; SMS Rio de Janeiro - Suplente Sra. Lídia Zimbardi – Assessora
Especial; SMS Seropédica – Sr. Rene Mello Vigne – Secretário e a Suplente Sra. Dulce Maria de
Souza Inoue – Subsecretária. O município de São João de Meriti não enviou representante. I –
Pactuação – 1. Municipalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) – A Sra.
Monica saúda a todos e informa que a Sra. Dayse Aguiar – Assessora de Regionalização se faz
presente pela importância do tema. Esclarece a todos que a convocação da reunião extraordinária se
deu em função do recebimento de um ofício do município de Duque de Caxias, solicitando a
reunião para apresentar proposta de municipalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. A
solicitação de Duque de Caxias se deu por orientação da SES, dada a natureza do assunto, que
envolve um estabelecimento hospitalar com perfil regional, cabendo a apreciação da referida
proposta pelos demais municípios integrantes da CIR Metropolitana I. O Sr. José Carlos –
Secretário de Duque de Caxias, expôs os acontecimentos que levaram o município de Duque de
Caxias a assumir a gestão do HEAPN. Discorreu que a unidade estava em estado precário de
funcionamento e que o município de Duque de Caxias assumiu e preparou o hospital, reformando,
instrumentalizando, pagando dívidas, provendo RH e equipamentos e fazendo a unidade voltar a
funcionar A nova administração elevou o panorama da unidade. Muitos contratos e programas
foram elaborados para essa nova fase. Nas palavras do Sr. José Carlos, o hospital atende, em sua
maioria, pacientes de outros municípios, numa proporção de apenas dez por cento de munícipes de
Duque de Caxias. Segundo o Sr. José Carlos, o número de funcionários foi reduzido, porém a
produção duplicou. A partir desse empreendimento e tendo em vista que a gestão do hospital pelo
município de Duque de Caxias tem caráter temporário, o município entende que deve propor a
municipalização do hospital. Para tanto, o Sr. José Carlos afirma a necessidade de garantia jurídica
para a continuidade do serviço prestado nos próximos governos, assegurando o acesso com
regulação, para atendimento de todo o estado. Após a explanação do Sr. Secretário de Saúde de
Duque de Caxias, a Sra. Monica reforça que a proposta de municipalização do HEAPN é um pleito
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exclusivo da gestão do município de Duque de Caxias e passa a palavra aos demais membros da
CIR presentes para manifestação. A Sra. Lídia – representante do Rio de Janeiro, solicita o
posicionamento da Secretaria de Estado, face ao cenário relatado pelo Secretário do município de
Duque de Caxias, de que o estado não consegue gerir o hospital. Diz, ainda, que se torna difícil a
aprovação da proposta sem que haja o seu detalhamento, por escrito, para leitura prévia e análise.
Sra. Dulce – representante suplente de Seropédica, em concordância com a manifestação da
representante do RJ, diz que não há acordo sem que haja conhecimento detalhado sobre o custeio do
hospital e a garantia de atendimento para residentes de municípios que não Duque de Caxias. Sr.
Uilen – Nilópolis, na mesma linha, fala da necessidade de informações mais técnicas e que a
organização regional Rede de Urgência e Emergência deve ser considerada. O Sr. Emerson –
Mesquita relaciona a situação do HEAPN e o ocorrido com o Hospital Geral de Nova Iguaçu
(HGNI). Ressaltou a dificuldade de manutenção de uma unidade hospitalar com este porte pelo
município. Reforça a necessidade de mais esclarecimentos e pede que seja informada a posição do
atual Secretário de Estado. Sra. Janaina – Itaguaí apoia a posição de que faltam detalhes relevantes
sobre o assunto. Sr. Carlos – Nova Iguaçu se posiciona contrário pela falta de detalhes da proposta.
Sr. Rene – Seropédica solicita clareza e garantia para atendimento de urgência e emergência e
declara não concordar com a municipalização nesse momento. Sra. Marcelle – Queimados declara
ter feito planos para o fechamento do Hospital de Campanha. Se a municipalização se concretizar
terá de rever o seu planejamento. Sr. Daniel – Magé pede que a garantia de atendimento,
principalmente de alta complexidade, seja firmada, para que os pacientes não sejam desassistidos
futuramente, no caso de municipalização. Sra. Marta – Belford Roxo concorda que há falta de
informações estruturais. Sabe que o município de Duque de Caxias está fazendo sua parte,
entretanto o serviço precisa ser garantido de forma permanente. A Sra. Andrea Lemos –
representante de Japeri manifesta, através do chat que “Não vejo como a municipalização do Adão
Pereira Nunes pode ser benéfico para Japeri. A Secretária de Japeri não apoia”. A Sra. Monica
declara que a Secretaria de Estado de Saúde vem se preparando para assumir o HEAPN, visto que o
prazo para término do acordo firmado com Duque de Caxias é quinze de janeiro próximo. De
acordo com o atual Secretário estadual, o estado tem condições e irá retomar a gestão da unidade. O
Sr. José Carlos – Duque de Caxias afirma que a intenção e que a municipalização seja
documentada. Enfatiza que o serviço atualmente está em pleno funcionamento, atendendo com a
manutenção da regulação. O Sr. Carlos – N. Iguaçu diz que não há autoridade do colegiado gestor
para pactuação do assunto, tendo em vista que o estado irá assumir os termos do acordo, ao final do
prazo. A Sra. Monica discorda dessa consideração e diz que a região é importante, o colegiado é
fundamental na avaliação da proposta de D. de Caxias, visto que a municipalização não prospera
sem a manifestação de todos os gestores e do consenso dos membros da CIR, o que efetivamente
não ocorreu. O Sr. Carlos reafirma sua posição inicial da necessidade de esclarecimentos quanto aos
pontos já citados. O Sr. José Carlos mantém o seu posicionamento, argumentando que a unidade,
antes de estar sob a gestão temporária de Duque de Caxias, não funcionava e atualmente todos os
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setores estão em pleno funcionamento, atendendo a todos os municípios da região. A Sra. Monica
declara que, como representante da SES na CIR, entende que o desfecho da reunião se dá, no que
concerne ao colegiado nessa plenária extraordinária, e qualquer novo desdobramento, apresentação
de proposta ou outros apontamentos devem ser direcionados à alta gestão da SES. Com o de acordo
da plenária, a Sra. Monica agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às onze horas
e cinco minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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