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Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a oitava reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e um, contando com a presença
dos seguintes membros; Monique Fazzi, Titular de Nível Central da SES/RJ; Izabela Ribeiro,
Suplente da Representação de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário Executivo
da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste, Secretaria
Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilaine Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Itabapoana: Márcia Azevedo (Gestora), José Geraldo Aguiar (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde Cardoso Moreira: Ângela Campos (Gestora); Edilson Fontenelle (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Janaína Leite (Suplente); Secretaria Municipal de
Saúde Italva: Wanderlei Mendes (Gestor); Camila Louvaim (Suplente); Secretaria Municipal de
Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do
Muriaé: Maria Beatriz Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Vanessa
Guterres (Gestor); Bruno Leal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Rodrigo
Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Andréa
Siqueira (Gestora), Ludmila Santiago (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai:
Darlenson Lima (Suplente); D’Stefano Silva (COSEMS); Fernanda da Guia (SEINSF-RJ/MS). A
plenária contou com a presença da representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde,
sendo seis Secretários de Saúde: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva,
Miracema, Santo Antônio de Pádua, e cinco suplentes, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé,
Natividade e Varre-Sai. Ficaram sem representação os municípios de Cambuci, Porciúncula e São
José de Ubá. Dra. Monique Fazzi desejou um bom dia e uma boa reunião a todos. Izabela apresentou
os seguintes pontos de pauta: I. Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 7º Reunião Ordinária da
CIR Noroeste, realizada via Aplicativo Zoom. Izabela solicitou a retirada do ponto da pauta, por
não ter finalizado a leitura e correção da Ata e informou que a mesma será pactuada na próxima
reunião da CIR. O ponto não foi pactuado. 2. Pactuação da Devolutiva do Plano da RUE da
Região Noroeste em resposta ao parecer técnico 289/2021 – CGURG/DAHU/SAES/MS
(0019718539) do MS e dos ajustes no Plano de Ação Regional de Urgência e Emergência da
Região. Izabela informou que este ponto será apresentado por Diogo Coimbra, SE da CIR NO.
Diogo explicou sobre os ajustes realizados pela SE da CIR e COSEMS à Devolutiva do Plano da
RUE da Região Noroeste, considerando acréscimos de solicitações de pontos de atenção, como:
protocolos de classificação de riscos nas unidades de saúde, questionamentos referentes à Atenção
Básica nos municípios, necessidade de informação dos serviços de 24 horas nos municípios da
região, inserção da UPA tipo I no município de Santo Antônio de Pádua, alteração no item de
componente hospitalar/porta de entrada, alteração nos leitos clínicos de retaguarda e alteração no
componente Leitos de UTI. Não havendo objeções, o ponto foi pactuado. 3. Pactuação da criação
do Grupo de Trabalho da Rede Regional de Certificação de Óbitos no estado do Rio de
Janeiro. Izabela explicou que, de acordo com a Deliberação CIB nº 6.483 de 12 de agosto de 2021,
publicada no DOERJ de 19/08/21, que pactua a implantação da Rede Regional de Certificação de
Óbitos no estado do Rio de Janeiro, ocorridos em domicílio, sem assistência médica, por causa
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natural, onde destaca-se que, no artigo 3º, está previsto que deverão ser instituídos grupos técnicos
regionais, para serem definidos junto às CIRs, o município sede, bem como a elaboração dos
documentos e fluxos a serem instituídos pela região. Explicou que a região define o grupo, cada CIR
faz a composição que melhor se adapta a realidade da região. D’Stefano Silva sugeriu que poderia
fazer parte do grupo três técnicos por município (Atenção Primária, CT e Vigilância em Saúde). Os
presentes na plenária concordaram com a composição do grupo sugeria por D’Stefano, e foi dado um
prazo até o dia 03 de setembro para envio dos nomes dos técnicos para dar andamento ao GT. Não
havendo objeções, o ponto foi pactuado. 4. "Distribuição de 2 vagas (para a região Noroeste)
municipais para a capacitação em estimulação precoce voltada para terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogos e fisioterapeutas do NASF e do CER (Centro Especializado em Reabilitação).
Izabela informou que este foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária a Saúde.
Diogo apresentou o ponto e explicou que foi informado pela área técnica da SES, que, devido a
lentidão para preencherem a turma 1, foram oferecidas vagas para outras regiões na tentativa de não
deixarem vagas ociosas. Com isso, resolveram oferecer vagas para outras regiões. Explicou que foi
informado que dois de três profissionais inscritos por Bom Jesus do Itabapoana e uma profissional de
Nova Friburgo e uma de Petrópolis também demonstraram interesse e foram remanejadas para a
turma 1, sobrando assim 2 vagas para a região Noroeste. Diogo informou que as 2 vagas
remanescentes foram preenchidas pelos municípios de Natividade e Porciúncula, anteriormente já
discutido na reunião da CT da CIR. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 5. Pactuação dos
novos valores propostos pela SAECA, após terem pactuado esse assunto na reunião da CIB de
agosto de 2021, a respeito das cirurgias eletivas. Izabela informou que foi solicitado pela SAECA
adequação a proposta inicial da região, e será apresentado por Diogo Coimbra, da SE da CIR NO.
Diogo explicou que, tendo em vista CI nº 10 e Deliberação CIR nº 4 de 30 de abril de 2021, que foi
pactuada a proposta da região para as cirurgias eletivas nas reuniões de abril de 2021, a SAECA
respondeu, via SEI, que a proposta de repactuação dos valores estaria programada para a CIB de
agosto de 2021. Entretanto, a SAECA propôs ajustes aos valores, considerando que a Deliberação
CIR encaminhada programava valores financeiros acima da proposta per capita, tendo como
referência ao valor previsto pela Portaria GM/MS nº 3.641/2020. Diogo apresentou os valores a
serem pactuados, com uma redução nos dois municípios de referência regional, Itaperuna e Bom
Jesus do Itabapoana, a fim de se adequarem ao valor financeiro a ser disponibilizado. Redução de
50% no valor de Bom Jesus de Itabapoana e de cerca de 25% de Itaperuna. A redução de Itaperuna
foi menor respeitando o valor financeiro para população própria e garantindo um quantitativo para
atendimento das referências. Diogo disse que a SAECA informou que a região poderá, até o fim da
vigência da Portaria, solicitar nova mudança, adequada aos valores previstos. Diogo apresentou os
valores de cada município: Aperibé, Per capita:18.767,36 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO:
3.681,85; Bom Jesus do Itabapoana, Per capita :59.205,22 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO:
238.570,75; Cambuci, Per capita: 24.745,98 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO: 24.745,98;
Cardoso Moreira, Per capita: 20.465,51 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO: (Zero); Italva, Per
capita: 24.270,37 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO: (Zero); Itaocara, Per capita: 37.081,46 e
Proposta SAECA + Pactuação CIR NO:11.478,14; Itaperuna, Per capita:164.745,50 e Proposta
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SAECA + Pactuação CIR NO: 199.411,37; Miracema, Per capita: 43.369,70 e Proposta SAECA +
Pactuação CIR NO:12.538,40; Natividade, Per capita: 24.445,93 e Proposta SAECA + Pactuação
CIR NO:2.172,65; Porciúncula, Per capita: 30.079,81 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO:
(Zero); Santo Antônio de Pádua, Per capita: 67.796,48 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO:
55.110,49; São José de Ubá, Per capita: 11.444,92 e Proposta SAECA + Pactuação CIR NO: (Zero);
Varre-Sai, Per capita: 17.556,00 e Proposta SAECA + Pactuação CIR: 21.010,60. D’Stefano falou
que boa parte dos municípios não tem capacidade instalada, que os municípios de Itaperuna e Bom
Jesus do Itabapoana seriam referências regionais para alguns procedimentos, porém, alguns
municípios ficaram sem recurso e também não tem hospital. Izabela e Drª Monique informaram que
o recurso desses municípios esta alocado no município executor. Foi solicitado uma reunião com
representantes da SAECA para que eles possam explicar qual foi o critério adotado para que alguns
municípios ficassem sem recursos. D’Stefano questionou que, os municípios que não tem hospital, o
recurso foi alocado para qual executor? Izabela informou que será feito um encaminhamento para a
SAECA, para agendamento de uma reunião para esclarecimentos e orientações, na qual onde
representantes dos municípios da região possam participar e melhor discutir essas questões. Izabela
informou que diante desses questionamentos feitos e sem respostas, o ponto não foi pactuado. II.
Informes: 1. Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou
reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação
Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21para o Hospital Municipal Augustinho
Gesuald Blanc, de Aperibé. Izabela informou que oi solicitado por Ilcilani Rocha, SMS de Aperibé,
através do Ofício 056 de 11/08/21. Ilcilani informou que já protocolou toda a documentação citada
na Deliberação na SES, e registrou sob número SEI/080010/001073/2021. Explicitou que o recurso
será destinado para compra de equipamentos, mobiliário e ampliação do hospital. Diogo falou da
importância de apresentar o projeto assistencial. 2. Solicitação de adesão ao componente apoio
financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos
Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474
de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21para o Projeto de
Construção da Clínica da Mulher no município de Cardoso Moreira Izabela informou que foi
solicitado por Ângela Braga, SMS de Cardoso Moreira, através do ofício 267/2021. Ângela informou
que já protocolou na SES os documentos solicitados pela Deliberação CIB e que encaminhou o
devido ofício para informe em CIR. Izabela perguntou se essa clínica teria previsão de internação, já
que essa deliberação é para componente hospitalar. Ângela explicou que tanto a clínica da mulher
quanto o centro de reabilitação de atendimento de fisioterapia, são dois projetos que estão sendo
construídos com a SES/RJ desde o início da gestão da prefeita. O projeto já foi composto com toda
parte técnica. Ângela disse que em reunião com o Secretário de Estado de Saúde, Dr. Alexandre
Chieppe e com a Sra. Raquel Elmor, ela foi orientada para que pudessem estar fazendo essa
solicitação com base nessa deliberação da CIB. Explicou que o município não tem hospital, são
referenciados para o HSJA, em Itaperuna e que têm um convênio de internação com HSVP, em Bom
Jesus do Itabapoana. O município de Cardoso Moreira tem hoje uma estrutura física de hospital,
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porém no cadastro, ele não consta como hospital e sim como pronto socorro, embora tenham m RH
que precisam adequar em cerca de 20% para funcionar como hospital. Ângela disse que a clínica da
mulher será um centro regional onde irão atender toda a região de forma humanizada. Dra. Monique
Fazzi fez algumas observações em relação ao ponto debatido: que essa deliberação trata de unidades
hospitalares, e a classificação e valores está atrelado ao número de leitos, unidades hospitalares que
tem ou virão a ter internação, que elas se aplicam a essa deliberação, e que unidades que tem
características apenas ambulatorial, que está sendo trabalhado um outro programa que vai absorver
essa unidade. A deliberação se refere a unidade que tem internação. Se a unidade for de âmbito
municipal, ela entra como informe na CIR, e se ela for de âmbito regional, ela entra como pactuação
na CIR. Ângela informou que seguiu a deliberação da CIB por orientação da Sra. Raquel, e que o
Governador esteve no município e aprovou a referida obra. Ângela falou que o projeto tem
procedimentos que gera internação para realização dos mesmos. Existem procedimentos
ginecológicos que precisam de internação para observar a mulher e que se formos seguir essa linha
de raciocínio, o nosso projeto estaria dentro da deliberação. 3. Solicitação de adesão ao
componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do
Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de
05/08/21 para o Projeto de Construção da Clínica de Fisioterapia no município de Cardoso
Moreira. Izabela informou que foi solicitado por Ângela Braga, SMS de Cardoso Moreira, através
do ofício 267/2021. Ângela informou que já protocolou na SES os documentos solicitados pela
Deliberação CIB e que encaminhou o devido ofício para informe em CIR. 4. Solicitação de adesão
ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do
Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de
05/08/21 para o Projeto de Reforma do Hospital Municipal São Sebastião, no município de
Varre-Sai. Izabela informou que foi solicitado por Rafael Fabbri, SMS do município, através do
Ofício 391. Darlenson Lima Suplente da SMS informou que já protocolou na SES os documentos
solicitados pela Deliberação CIB e que encaminhou o devido ofício para informe em CIR. Informou
que o hospital do município está passando por uma reforma devido a solicitações feitas pela
Vigilância Estadual e que o recurso da verba será destinado para reforma, construção e aquisição de
equipamentos. 5. Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou
reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação
Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 para o Projeto de Reforma do Hospital
Municipal Hélio Montezano de Oliveira, localizado no município de Santo Antônio de Pádua.
Izabela informou que foi solicitado por Andréa Siqueira, SMS do município, através do ofício
146/2021. Andréa informou que o município fez o projeto assistencial solicitado pela Deliberação e
que já fez os devidos encaminhamentos à SES/RJ. Informou que o hospital tem algumas pendências
junto a Vigilância Sanitária, e que irão utilizar essa verba para sanar essas pendências, e para a
implantação de 10 leitos UTI, e um centro de Imagens com Tomografia, RX e Ultrassom. 6.
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Inclusão de Pauta: Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou
reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação
Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 para o Projeto de Reforma do Hospital
Municipal de Itaocara, no município de Itaocara. Izabela informou que foi solicitado por Janaína
Marra Leite, Suplente da SMS do município, através do ofício 0627/2021. Janaína explicou que o
hospital é muito antigo e fica às margens do rio Paraíba do Sul e sofre constantemente com suas
cheias, por isso o pleito para a construção e materiais permanentes para o Hospital Municipal de
Itaocara. 7. Hospital dos Olhos. Izabela informou que este foi solicitado por Vanessa Guterres,
SMS do município, através do ofício 176/2021. Bruno Leal, Suplente da SMS, explicou que o
Prefeito de Miracema tem conversado com o Governador do Estado para implantar no município de
Miracema um “Hospital dos Olhos” que, a princípio, funcionaria para atender às demandas
oftalmológicas de todos os munícipes, e posteriormente atenderia todos os municípios da região
noroeste que tenha a intenção de aderir aos serviços que serão disponibilizados. Informou que já tem
o projeto arquitetônico do hospital e que estão preparando os documentos para fazer adesão ao
PAIH. 8. Informações sobre alocação de recurso de PPI. Izabela informou que este ponto foi
solicitado por Wanderlei Mendes, SMS do município, através do ofício 086/2021. Camila Gaudard,
Suplente da SMS, informou que o município necessita de informações quanto ao recurso PPI
Hospitalar para especialidades crônicos, pois não consta na PPI nenhum prestador para o município
de Italva, e somente Laje do Muriaé e Itaperuna possuem programação desse recurso. Sendo assim,
gostariam de informações sobre onde está alocado o recurso para atendimentos de pacientes
crônicos. Izabela explicou que alguns municípios não têm programação de todos os procedimentos,
principalmente o município de população menor, o que foi conversado com a SAECA. Izabela
explicou que a SE da CIR irá tramitar esse pedido de pauta via SEI e que iremos aguardar a resposta
via SEI. Janaína Leite, suplente da SMS de Itaocara, solicitou que a SAECA envie a PPI atualizada
para os municípios. Izabela disse que pode encaminhar a programação do mês de julho, pois ainda
não tem a programação do mês de agosto. 9. Revisão de Teto Financeiro. Izabela informou que este
ponto foi solicitado por Flávio Poyares, SMS do município, através do Ofício 231/2021. Maria
Beatriz, suplente da SMS, explicou que solicitou a revisão de teto financeiro de alta e média
complexidade ambulatorial (MAC), porque o município recebeu R$ 46.180,07 e em 2021 a média
semestral, somada, foi de R$ 75.168,39. Maria Beatriz informou que toda documentação a respeito
do faturamento foi encaminhada para a Secretaria Executiva da CIR. 10. Emendas Parlamentares.
Izabela informou que este ponto foi solicitado por Janaína Leite, suplente da SMS, através do ofício
083/2021. Janaína explicou sobre a Emenda Parlamentar e informou que já fez os devidos
encaminhamentos para a área técnica pertinente. n° da proposta 14999.490000/1210-0 Aquisição de
equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, valor: r$ 179.975,00 número da
emenda: 23970002, nome do parlamentar: Hugo Leal – PSD. N° da proposta: 14999.490000/121008 UBS ampliação, valor: r$ 249.988,00, número da emenda: 81000792, nome do parlamentar:
relator geral - S.PART. 11. Emendas Parlamentares. Izabela informou que este ponto foi solicitado
por Janaína Leite, suplente da SMS, através do ofício 082/2021. Janaína explicou sobre a Emenda
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Parlamentar e informou que já fez os devidos encaminhamentos para a área técnica pertinente. n° da
proposta 36000.3694252/02-100 Incremento (custeio) MAC valor: R$ 130.000,00 número da
emenda: 41140017 nome do parlamentar: Luiz Antônio Corrêa - PL. n° da proposta:
36000.3868142/02-100, Incremento (custeio) MAC valor: R$ 405.000,00, número da emenda:
81000792, nome do parlamentar: relator geral - S.PART. N° da proposta: 36000.4010132/02-100,
Incremento (custeio) MAC valor: R$ R$ 500.000,00, Número da Emenda: 81000792, nome do
parlamentar: relator geral - S.PART. n° da proposta: 14999.490000/1210-02, Aquisição de unidade
móvel de saúde valor: R$ 249.321,00, Número da Emenda: 27780011, nome do parlamentar: Áureo
Ribeiro- Solidariedade. n° da proposta: 14999.490000/1210-03, Aquisição De Unidade Móvel De
Saúde valor: R$ 249.321,00, número da emenda: 40590006, nome do parlamentar: Professor Joziel –
PSL, n° da proposta: 14999.490000/1210-04 Aquisição De Equipamento E Material Permanente
Para Atenção Especializada valor: R$ R$ 56.187,00, número da emenda: 27780011/40590006, nome
do parlamentar: Áureo Ribeiro – Solidariedade / Professor Joziel – PSL. n° da proposta:
19000.401014/2/02-100 COVID valor: R$ 50.000,00, número da emenda: 39420013, nome do
parlamentar: Chris Tonietto – PSL, n° da proposta: 14999.490000/1210-05, Aquisição De
Equipamento E Material Permanente Para Atenção Especializada valor: R$ R$ 23.723,00, número da
emenda: 40590006, nome do parlamentar: Professor Joziel – PSL. n° da proposta:
14999.490000/1210-06, Aquisição De Equipamento E Material Permanente Para Atenção
Especializada valor R$ 21.393,00, número da emenda: 40590006, nome do parlamentar: Professor
Joziel – PSL. 12. Inclusão Pauta: Emendas Parlamentares a Pedido da SMS de Aperibé: Izabela
informou que este foi solicitado por Ilcilane Rocha, SMS do município. Proposta
02934.539000/1210-01 para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção
Especializada, no valor de R$ 487.001,00 e Proposta 02934.539000/1210-02 para Aquisição de
Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada, no valor de R$ 6.602,00. 13.
Levantamento de Informações sobre Saúde da População Migrante e Refugiada nos
Municípios. Izabela informou que este ponto foi solicitado pela Dra. Julianna Coutinho (SEINSFRJ/Ministério da Saúde). Que explicou sobre as ações conjuntas de aplicação do Instrumento
para Levantamento de Informações sobre Saúde da População Migrante e Refugiada nos Municipios
do Rio de Janeiro. Informou que o formulário foi elaborado para realização de levantamento sobre
a situação de organização das secretarias municipais de saúde do estado do Rio de Janeiro em
relação à saúde de migrantes e refugiados. Esse formulário será utilizado pela Seção de Apoio
Institucional e Articulação Federativa - SEINSF/RJ do Ministério da Saúde, em parceria com
COSEMS e SES-RJ, para mapeamento de ações e criação de estratégias de apoio organizada pela
Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa do Ministério da Saúde em parceria com
Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade da SES-RJ e COSEMS-RJ. Destacou que o
prazo para o envio de respostas é 15/10/2021. No dia 08/10/2021, de 10:00 às 12:30, será realizada
uma reunião virtual para tirar dúvidas com os técnicos municipais responsáveis por responder esse
instrumento. As SMS que tiverem interesse nessa roda de conversa deverão enviar e-mail
indicando os técnicos para: julianna.coutinho@saude.gov.br e apoiosemsrj@saude.gov.br até dia
04/10/2021. Dra. Julianna disponibilizou o Link para o preenchimento do Formulário:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrx19SEn31_BM2ozoPywNjVfmUweFu1dO6jbCh8N
PepWeHIA/viewform. 14. Inclusão Pauta: Fluxo de Encaminhamentos das Emendas de Atenção
Especializada: Izabela informou que este foi solicitado por Ilcilane Rocha, SMS do município.
Diogo explicou sobre o fluxo de encaminhamento das Emendas de Atenção Especializada, sendo: Os
municípios deverão fazer a “entrega física” do ofício e anexos no protocolo da SES com vistas a
SAECA, em seguida o protocolo irá abrir um processo SEI com a documentação, onde a SAECA irá
receber o SEI e analisar a documentação. Com a mesma numeração de SEI, será enviado, pela
SAECA, o pedido de pauta para pactuação em CIB, após pactuação e publicação da deliberação, a
SE/CIB retorna o SEI para a SAECA com a deliberação CIB. 15. Inclusão Pauta: SMS de Cardoso
Moreira. Izabela informou que este foi solicitado por Edilson Fontenelle, Suplente SMS do
município. Edilson informou sobre o Ofício 277/2021 da SMS de Cardoso Moreira. Edilson explicou
sobre a Implantação da 6º Equipe de Estratégia de Saúde de Família, localizado no bairro do Valão
dos Pires, em Cardoso Moreira. 16. Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e
COVID-19. Diogo informou a pedido da Sra. Lucinéa Neves, do NDVS Noroeste, a relação dos
casos de Arboviroses na região são: 79 casos de dengue na região sendo eles: 05 casos em Bom
Jesus, 01 caso em Cambuci 07 casos em Cardoso Moreira, 44 casos em Itaperuna, 07 casos em
Miracema, 05 casos em Natividade, 07 casos em Porciúncula, 01 caso em S.A. Pádua, 02 casos em
São José de Ubá, e 72 casos prováveis de Chicungunha sendo eles: 02 casos em Aperibé, 05 casos e
B.J. Itabapoana, 01 caso em Cambuci, 02 casos em Cardoso Moreira, 07 caso em Itaocara, 44 casos
em Itaperuna, 01 caso em Miracema, 04 casos em Natividade, 05 casos em Porciúncula, 01 caso em
S.J. Ubá, e 02 casos prováveis de Zika no município de Porciúncula. 17. Informes COSEMS.
Izabela informou que este ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador Regional do
COSEMS-RJ. D´Stefano informou que já enviou as informações por e-mail aos gestores. D´Stefano
reforçou sobre a questão de saldo em conta, e disse que o MS em 2022 vai solicitar a devolutiva dos
recursos que não foram utilizados. 18. Comunicado AR/SECIRNO sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Diogo explicou que este comunicado contém o andamento
dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, e será
enviado via e-mail aos membros da CIR. Izabela Ribeiro agradeceu a presença de todos e encerrou a
plenária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas. Para constar,
eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.
Itaperuna,
vinte
e
sete
de
agosto
de
dois
mil
e
vinte
e
um.
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