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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO NOROESTE
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.
Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze, às dez horas no

2

município de Itaperuna, foi realizada a primeira reunião de dois mil e doze da Comissão

3

Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes membros:

4

Renata Marinatti, Suplente do representante de Nível Central; Polyanna Mendes,

5

Coordenadora Regional Noroeste, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo desta

6

Comissão; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Niuton Borges (Gestor);

7

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Francisco de Assis

8

Oliveira Neto (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Lucinéa

9

Nogueira Neves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Selismar

10

Ferreira Cuco (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Gustavo

11

Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Marcelino Tostes

12

(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano (Suplente);

13

Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: José das Graças Monteiro (Gestor); D'

14

Stefano M. de L. e Silva (Representante da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de

15

Saúde de Santo Antônio de Pádua: Ludmila Barros (representante da Câmara

16

Técnica); Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá: Edson Gomes Vieira

17

(Gestor), Secretaria Municipal de Saúde Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestor).

18

Portanto, compareceram 8 membros titulares, 2 membros suplentes, e o representante

19

da Câmara Técnica de Santo Antônio de Pádua. Não compareceram os representantes

20

dos municípios de Cambuci, Italva, Itaocara. Desta forma, houve quórum de 10

21

municípios. A reunião teve início com as boas vindas e o agradecimento da presença

22

de todos. Renata apresentou o Secretário de Itaperuna, Dr. Selismar que se colocou a

23

disposição na região e disse que quer somar com o grupo. O Secretário de Porciúncula,

24

José das Graças, disse que toda a região precisa muito da parceria da Secretaria de

25

Saúde de Itaperuna. I. Informes: 1. Calendário CIR: a Reunião da CIES será dia 27 de

26

Fevereiro; a Reunião do Comitê de Urgência será dia 28 de Fevereiro de manhã, a

27

reunião da Câmara Técnica será dia 28 de Fevereiro a tarde; e a 2º reunião da CIR de
1
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2012 será dia 01 de Março em Porciúncula. 2. Saúde auditiva: foi enviada, por e-mail,

29

pela CIR, a Nota Técnica de Saúde Auditiva sobre os Serviços de Terapia

30

Fonoaudiológica. II. Expediente: 1. Regulação: Este ponto de pauta foi uma solicitação

31

do município de Porciúncula, de Varre-Sai. Durante o período da enchente houve

32

alguns problemas no fluxo da regulação e diante disso, foi proposto pela SES que a

33

região construísse um fluxo da regulação de internação de eletiva para a região para

34

posterior pactuação na CIR. A proposta é de que seja construído um fluxo para a

35

internação de eletiva junto com o Coordenador da Central Estadual de Regulação. O

36

Grupo de Trabalho de Regulação consolidaria todas as sugestões enviadas e levaria

37

para análise da Câmara Técnica. Após aprovação da Câmara Técnica a proposta de

38

fluxo seria colocada em pauta na CIR para pactuação. Todos aprovam a proposta

39

apresentada. A CIR recebeu um e-mail, de sugestão de pauta, da Silvana Viana

40

Ferreira, Secretária de Saúde de Varre-Sai, onde a mesma solicita como ponto de

41

pauta a influência política dos candidatos a Vereador/Prefeito no Hospital São Jose do

42

Avaì. No mesmo e-mail a Secretária relata que há um candidato a vereador de Varre-

43

Sai, chamado Jose Antonio Baiano, que esta tendo total liberdade dentro do Hospital

44

São Jose do Avaì, interferindo diretamente em marcação de exames e cirurgias,

45

principalmente os procedimentos de neurologia, com o Dr. Carlos Mauricio, e que a

46

secretária deste médico tem pedido para os paciente procurarem o referido candidato a

47

Vereador para resolver os problemas dos pacientes de Varre-Sai. A Secretária de

48

Saúde de Varre-Sai, Silvana Viana Ferreira, se mostrou indignada com a situação e

49

pediu que alguma providência fosse tomada. O Secretário de São José de Ubá relatou

50

que é Secretário de Saúde há mais ou menos 14 anos, e relatou que não vai interferir

51

no que os candidatos ou no que os vereadores conseguem no Hospital São Jose do

52

Avaì, pois a partir do momento que o hospital estiver atendendo esta pessoa e que não

53

tenha nada para a Secretaria pagar e não vier pedir AHI na Secretaria ele diz que

54

prefere não se envolver neste assunto e disse que o melhor relacionamento que ele
2

55

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO NOROESTE
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.
puder ter com todos os vereadores ele terá. O Secretário de São José de Ubá disse

56

que em sua secretaria tem uns três vereadores que estão lá todos os dias, e que a

57

Secretaria de Itaperuna sempre foi conivente com isso, pois sabem que isso é uma

58

base política para deputados estaduais e federais. O Secretário de Porciúncula disse

59

que esse problema tem várias vertentes e é uma prática nociva para qualquer

60

secretário e que não pode pactuar com isso, pois isso atropela a fila democrática do

61

SUS e com isso há um regulador paralelo. O Secretário de Porciúncula disse que

62

precisaria que o município de Itaperuna tivesse uma responsabilidade maior, pois é

63

Itaperuna que recebe o recurso da região pactuado na PPI e quando Itaperuna não

64

repassa os recurso para os prestadores ele causa um problema regional, não só

65

municipal. O Secretário de Porciúncula disse que Itaperuna precisa ter muitas

66

responsabilidades na região, e que esta regulação paralela passa por cima da própria

67

SMS de Itaperuna. O Secretário de Porciúncula disse também que a saúde tem um

68

componente político muito forte e que no mês de Janeiro 3 idosos morreram no PU de

69

Porciúncula pois ficaram em fila, regulados, esperando vaga para serem internados em

70

Itaperuna. O Secretário de Itaperuna, Selismar, disse que sozinho não consegue

71

resolver esses problemas e que precisa da colaborações de todos da região para que

72

relate estes fatos pois são casos para serem levados para a Justiça. O Secretário de

73

Porciúncula relatou que há vários problemas na Central Estadual de Regulação do

74

Noroeste, e que um dia tentou telefonar para a Central, não conseguiu e teve a

75

informação de que o telefone da Central, que é pago pela Secretaria de Saúde de

76

Itaperuna, tinha sido cortado, por falta de pagamento, e que outro dia ligou e queria

77

falar com o médico regulador e foi informado, pelo atendente, que o médico não estava

78

e que tinha ido almoçar e que o outro médico também não estava. Renata reforçou a

79

importância de cada município assumir a responsabilidade de regulação municipal e

80

propôs que GT discutirá e construirá o fluxo regional. A proposta foi pactuada. 2. Plano

81

de contingência da catástrofes: Polyanna agradeceu a colaboração de todos durante
3
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o período das enchentes. Foi proposto a construção de um Plano municipal de

83

contingência para que cada município indique suas necessidades, para posteriormente

84

a região elaborar o Plano Regional. A proposta foi pactuada. 3. SISPPI: Porciúncula e

85

Natividade relataram problemas e dificuldade com o SISPPI. Foi sugerido que fosse

86

feito um Grupo de Trabalho de PPI e o D' Stefano M. de L. e Silva foi escolhido como

87

Coordenador do Grupo de Trabalho. Participarão todos os municípios com os técnicos

88

que participaram da PPI na SES. O GT foi agendado para o dia 28 de Fevereiro às 9

89

horas na sede da CIR em Itaperuna. 4. Recurso da Educação Permanente

90

2009/2010: foi apresentado a proposta do recuso regional da Educação Permanente de

91

2009/2010 no valor R$ 289.577,69 ser repassado ao município de Natividade e o

92

Projeto de Educação Permanente em Saúde de 2009/2010 proposto para a região

93

Noroeste foi o Estratégia de Qualificação e Fortalecimento da Atenção Básica com as

94

seguintes áreas temáticas: Acolhimento e humanização, Diabetes e Hipertensão. A

95

proposta foi pactuada. 5. Alteração na composição do Comitê de Urgência de

96

acordo com sugestão da Portaria 1600/2011: foi apresentada a proposta da minuta

97

da Deliberação da CIR Noroeste onde consta como será a construção do Plano de

98

Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências e as competências do comitê. A

99

minuta da Deliberação foi aprovada. A minuta encontra-se em anexo a esta ata. 6.

100

Regimento Interno das CIRs do estado do Rio de Janeiro: ocorreu a validação da

101

pactuação ad referendum do Regimento Interno das CIRs do estado do Rio de Janeiro

102

que foi aprovado na Deliberação da CIR Noroeste nº 42 de 23 de Dezembro de 2012. 7.

103

Aprovação da Ata de Dezembro de 2011: Renata Marinatti pediu uma alteração na

104

ata na linha 174: deverá constar que quando não há consenso na CIR a pactuação é

105

levada para a CIB. A ata foi aprovada com esta alteração. III. Apresentação: 1.

106

Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP): Renata Marinatti realizou

107

uma apresentação sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e

108

tirou dúvidas dos técnicos e dos gestores. Nada mais havendo a tratar, foi declarada
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encerrada a plenária às dezesseis horas e trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Alves

110

Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Itaperuna, trinta e um dias do mês

111

de Janeiro do ano de dois mil e doze.
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