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ATA da 8ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 20 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas e 15 minutos, deuse início, na Sede da CIR-Serrana, situada à Av. Euterpe Friburguense n°. 93 centro, Nova
Friburgo, a oitava 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. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Senna
Xavier (Assistente da Secretara Executiva da CIR-Serrana), do COSEMS RJ, Sra. Solange
Cirico Costa (Apoiadora Regional) e das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wueliton
Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. José Marcos de Góis (Titular SMS de Cachoeiras de
Macacu), Sra. Vânia Huguenin (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Renata Carla Ribeiro (Titular
SMS de Carmo), Sr. Rodrigo Romito Gonçalves (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Márcia
Vieira Teixeira (Suplente SMS de Macuco), Sr. André Borges Pombo (Suplente SMS de
Petrópolis), Sra. Renata Paula Geraldo (Suplente SMS Santa Maria Madalena), Sr. Marcos
Antônio Machado (Titular SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello
Rodrigues (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Sônia Maria Rodrigues Vieira (Suplente SMS
de Teresópolis), A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 11
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 06 Secretários de Saúde e de 05 Suplentes.
Ficaram sem representação as SMS de Duas Barras, Guapimirim, Nova Friburgo, São
Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Foi dada a palavra à Representante do Nível
Central, Sra. Dayse Santos de Aguiar para saudação e abertura da reunião. I—
APRESENTAÇÃO: 1- Avaliação do Planejamento Regional: Sra Dayse iniciou a
apresentação sobre a demanda encaminhada pela Assessoria Técnica de Planejamento em
Saúde da SES/RJ, que trata da Avaliação do Planejamento Regional. Esta avaliação tem por
objetivo a reflexão sobre as ações desenvolvidas e os resultados alcançados de acordo com as
metas e objetivos traçados no ciclo de Planejamento 2013-2016. Para realizar este trabalho
serão utilizados dois instrumentos de avaliação: questionário elaborado pela SES e a Matriz
de Planejamento Regional. A proposta é que estes instrumentos sejam trabalhados pela
Câmara Técnica da CIR em conjunto com o Grupo de Trabalho do Planejamento e,
posteriormente, pela plenária CIR, a partir de um calendário pré-estabelecido. Após a
consolidação do material, os conteúdos dos instrumentos serão validados pelos gestores e
encaminhados à Assessoria Técnica de Planejamento em Saúde da SES/RJ para análise e
proposição de metodologia para o novo Ciclo de Planejamento Regional 2017-2020. II PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata: a Ata da 7° Reunião Ordinária da CIR-S foi pactuada
pela Plenária. 2. Indicadores de Pactuação Interfederativa 2016: foram pactuadas entre os
gestores da Região Serrana as metas dos 28 indicadores 2016, correspondentes à pactuação
nacional e dos 12 indicadores de monitoramento pactuados em CIB, com formalização do
processo de pactuação mediante registro e validação no SISPACTO para posterior
homologação pela SES-RJ e registro no FORMSUS. 3. Representante Regional (Titular e
Suplente) para GT Vigilância em Saúde Estadual: foi solicitada pela Subsecretaria de
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Vigilância em Saúde da SES/RJ a indicação de representantes regionais, titular e suplente,
para compor o GT Vigilância Estadual. Em atenção a esta demanda, o Grupo de Trabalho
regional de Vigilância em Saúde, convocou uma reunião extraordinária para eleição dos
referidos representantes. Na ocasião da reunião estavam presentes apenas os profissionais dos
municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. O Secretário municipal de Bom Jardim, Sr.
Wueliton Pires, se posicionou contra a indicação da funcionária da SMS de Bom Jardim para
assumir esta representação, considerando que não houve uma votação legítima. O Sr. José
Marcos de Góis, Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiras de Macacu, também expressou
insatisfação com a escolha dos representantes, sem que houvesse quórum mínimo para
votação. Embora os gestores tenham avaliado que a indicação no âmbito do GT carecesse de
representatividade, para que a região não ficasse sem representação, a Sra. Márcia Vieira
Teixeira, representante suplente do Secretário Municipal de Saúde de Macuco, se colocou à
disposição para assumir provisoriamente a suplência no GT Estadual, visto que a mesma
também é membro do GT regional de Vigilância. Os gestores pactuaram a indicação da Sra.
Fabíola Penna como representante titular e a Sra. Márcia Vieira Teixeira, como representante
suplente, em caráter provisório, para compor o GT Estadual. Os gestores entendem que o
momento não é oportuno para este tipo de demanda aos municípios/região, tendo em vista as
mudanças de titularidade nas SMS, a partir de janeiro de 2017. 4. Projeto Complexo
Regulador (SMS DE São José do Vale do Rio Preto): foi pactuado o Projeto Complexo
Regulador do Município de São José do Vale do Rio Preto, após apreciação da plenária e da
Câmara Técnica. O referido projeto seguirá para análise das áreas competentes da Secretaria
de Estado de Saúde. II- INFORMES: 1. Bloqueio Repasse VISA: Foi reforçado pela Sra
Dayse o informe dado na 10° Reunião Ordinária da CIB sobre o bloqueio de repasses de
recursos da Vigilância Sanitária, pela não alimentação do sistema SIA/SUS. Na Plenária CIB,
foi solicitado o comparecimento dos técnicos municipais responsáveis pela VISA à SES, para
esclarecimentos e orientação. Na Região Serrana, os municípios apontados com problemas
foram: Bom Jardim, Macuco e Santa Maria Madalena. 2. Plano de Contingência para
Arboviroses – Dengue, Zika e Chikungunya. / 3. 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, também apresentado na 9° e 10° Plenárias
da CIB, 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. 5. 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 à SE/CIR e, em
prosseguimento, à área técnica competente da SES. 6. Avaliação Externa da Rede Cegonha
pelo Ministério da Saúde (PAIMSCA-SES/RJ): A Sra. Myriam Coelho, Coordenadora do
PAISMCA, 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
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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. 7. Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 12/2016
sobre os Grupos Condutores, Grupos de 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
CIR. 8. Informes COSEMS: A apoiadora Regional do COSEMS, Sra. Solange Cirico Costa,
informou sobre as visitas de monitoramento das UPA e SAMU nos municípios de Petrópolis,
Teresópolis e Nova Friburgo, agendadas para o mês de outubro, com representação do
Ministério da Saúde. E reforçou a Nota Técnica Conjunta SES/COSEMS, que trata da
distribuição de vacina antirrábica humana - VARH (vero) no Estado do Rio de Janeiro,
durante o período de abastecimento irregular no país. O Secretário Municipal de Saúde de
Bom Jardim, Sr. Wueliton Pires, reiterou a observação feita nas 6ª e 7ª Plenárias Ordinárias da
CIR, em relação à ausência do representante da Central de Regulação Regional-Serrana em
todas as reuniões da Câmara Técnica da CIR, visto que a participação deste representante está
prevista no Regimento Interno das CIR. A Secretaria Executiva da CIR encaminhará o
exposto para que a Assessoria de Regionalização encaminhe a demanda à Superintendência
de Regulação da SES. O gestor também expressou insatisfação com o que considera ser uma
exposição constrangedora dos municípios nas Plenárias da CIB, no momento em que as áreas
técnicas cobram retorno das demandas solicitadas e não cumpridas ou não enviadas dentro do
prazo solicitado, pelos municípios. Tanto a Sra. Dayse quanto a Sra. Solange Cirico
discordaram desta avaliação, por entenderem que a CIB é o fórum para tratar da gestão do
SUS em seus diversos aspectos, inclusive pendências e prazos. Não havendo nada mais a
tratar, Sra. Dayse Santos de Aguiar deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima Reunião Ordinária da CIR, que será realizada em 29 de
novembro de 2016. 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
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES
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