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ATA da 9ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas e 45 minutos,
deu-se início, na Sede da CIR-Serrana, situada à Av. Euterpe Friburguense n°. 93, Centro,
Nova Friburgo, a nona 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 Nivel Central da
SES RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central da SES RJ),
Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Senna Xavier
(Assistente da Secretara Executiva da CIR-Serrana), das Secretarias Municipais de Saúde:
Sr. Wueliton Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sra. Vânia Huguenin (Titular SMS de
Cantagalo), Sra. Renata Carla Ribeiro (Titular SMS de Carmo), Sr. Carlos Roberto Lamego
(Titular SMS Santa Maria Madalena), Sr. Marcos Antônio Machado (Titular SMS de São José
do Vale do Rio Preto), Sra. Janete Cunha Nogueira (Titular SMS de Sumidouro), Sra. Ana
Lúcia Bello Rodrigues (Suplente SMS de Sumidouro), Convidados: Sr. Flavio Boareto
Rozado (Coordenador de Saúde Bucal SMS de Nova Friburgo). A Plenária contou com a
presença da representação da SES, de 06 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 06
Secretários de Saúde e de 01 Suplente. Ficaram sem representação as SMS de: Cachoeiras
de Macacu, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, São
Sebastião do Alto, Teresópolis e Trajano de Moraes. Foi dada a palavra à Representante do
Nível Central, Sra. Dayse Santos de Aguiar para saudação e abertura da reunião. Sra. Dayse
informou sobre a falta de quórum mínimo para realizar pactuações e prosseguiu com a leitura
dos informes. I— APRESENTAÇÃO: 1- Avaliação do Planejamento Regional: Os
Técnicos do GT de Planejamento se reuniram com a Câmara Técnica, porém não finalizaram
o preenchimento do Consolidado de Metas da Matriz do Planejamento Regional. O GT irá se
reunir novamente no início de dezembro e encaminhará a avaliação do Ciclo de Planejamento
2013-2016, para a próxima Plenária Ordinária. II - PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata:
Não foi possível aprovação da Ata da 8ª Plenária Ordinária, por falta de quórum mínimo para
pactuação. Sra. Dayse falou sobre a preocupação do esvaziamento da Plenária e sobre a
importância de pactuação das Atas antes do encerramento da gestão nos municípios e das
substituições que ocorrerão. 2. Projeto GraduaCEO (SMS Nova Friburgo): O Sr. Flávio
Boareto Rozado, Coordenador de Saúde Bucal de Nova Friburgo, explicou que faria a
reapresentação do projeto GraduaCEO, que já havia sido apresentado na 2° reunião ordinária
da CIR-S, e na ocasião surgiram alguns questionamentos por parte dos gestores, em relação às
exigências do Ministério da Saúde para a implantação do serviço e sobre a sua inserção na
rede de serviços, incluindo mecanismos de acesso. O município manteve contato com a
equipe técnica da SES e foram feitos adequações ao projeto. Diante da impossibilidade de
haver pactuação, não só pela falta de quórum, mas, também, pela ausência de titular e
suplente da SMS de Nova Friburgo, o projeto deverá ser apresentado em nova oportunidade.
II - INFORMES: 1. Recurso Regional Educação Permanente: A Secretaria Municipal de
Saúde de Teresópolis encaminhou, formalmente, à Secretaria Executiva da CIR-S resposta às
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solicitações enviadas pela CIES-Serrana para execução dos Projetos de Educação Permanente
em Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS n°. 2813/2008, cujo recurso encontra-se alocado
no município. A Secretaria informa sobre vários problemas relacionados às frequentes
mudanças na gestão municipal e ao gerenciamento das contas bancárias. No documento
apresentado, o Diretor do Fundo Municipal de Saúde aponta que, diante do cenário atual, é
impossível iniciar qualquer processo licitatório e sugere a elaboração de um plano de ação
para que o novo governo municipal consiga inserir a previsão da despesa com este recurso no
orçamento do próximo ano. 2. Processo de avaliação externa da Rede Cegonha pelo
Ministério da Saúde (PAISMCA-SES/RJ): A Sra. Myriam Coelho, Coordenadora do
PAISMCA/SES, solicitou à SE/CIR informar sobre o ciclo 2016/2017 do processo avaliativo
das boas práticas de atenção ao componente parto e nascimento, nos estabelecimentos de
saúde das regiões com planos de ação da Rede Cegonha publicados e serviços que realizaram
500 ou mais partos em 2015 e/ou com repasse direto de incentivo da Rede Cegonha. As
visitas avaliativas ocorrerão no período de 11/2016 a 07/2017 e, em prazo anterior às visitas
avaliativas, o MS informará, por ofício, o cronograma de visitas aos gestores estaduais,
municipais, COSEMS e estabelecimentos. Houve uma reunião preparatória com a área técnica
da SES, municípios e maternidades envolvidas, em 18 de novembro. 3. Formulário para
Diagnóstico do Complexo Regulador: foi solicitado aos municípios o envio do formulário
elaborado pelo GT de Regulação SES/COSEMS, com o objetivo de aprofundar o
conhecimento sobre os complexos reguladores municipais, permitindo o mapeamento das
necessidades locais e o estabelecimento de parcerias para a melhoria do processo regulatório.
Sendo assim, o GT solicita o preenchimento do formulário e o seu envio a SE/CIR e, em
prosseguimento, à área técnica competente da SES. Na Região Serrana, estão com pendência
os municípios de Cordeiro e Macuco. 4. Situação da distribuição de vacina antirrábica
humana (VARH), durante período de abastecimento irregular no país: Sra. Dayse Muller
falou sobre o informe feito na 10° CIB, à respeito da situação de distribuição da vacina
antirrábica humana (VARH), durante período de abastecimento irregular no país; do novo
protocolo de vacina antirrábica humana; e definição do município polo, que, na Região
Serrana, será Petrópolis. Após esta definição, o estado recebeu um quantitativo extra de doses,
que foram redistribuídas e direcionadas também aos municípios de Nova Friburgo,
Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. A SVS/SES solicita a estes municípios que informem os
dados das unidades que estão armazenando as doses. 6. Plano de Contingência para
Arboviroses – Dengue, Zika e Chikungunya. / 7. Plano de Enfrentamento da Sífilis
Congênita / 4. Plano de Contingência de Desastres: Os três itens sequentes da pauta foram
apresentados através de um quadro demonstrativo, com informação, por região, sobre o envio
ou não dos referidos planos. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
da SES solicita máximo esforço dos municípios para o envio dos planos com a maior
brevidade possível. Alguns gestores sinalizaram que constam com pendências e já enviaram
os planos e informações solicitadas. A Sra. Dayse Muller esclareceu que há um fluxo interno
na entrega dos planos, que são recebidos pelo protocolo geral da SES/RJ. A mesma fará uma
atualização das informações e encaminhará para a Secretaria Executiva da CIR 5.
Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 13/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de
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Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra. Dayse informou a todos que o Comunicado sobre o
andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões da
Comissão, será enviado por e-mail aos membros da Comissão. Após a leitura dos informes,
Sra. Dayse falou sobre a preocupação com o esvaziamento da plenária e com a possibilidade
de o mesmo ocorrer no mês de dezembro. Os gestores presentes sugeriram alteração da data e
local da reunião ordinária de dezembro, antecipando de 20 para 16/12/2016, no município
Bom Jardim. A Secretaria Executiva entrará em contato com todos os gestores e confirmará,
posteriormente, data e local da próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar, Sra. Dayse
Santos de Aguiar deu por encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária
Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Nova Friburgo, 20 de outubro de
2016.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
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