SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.
1

Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, às treze horas e

2

trinta minutos, em Natividade, no estado do Rio de Janeiro, foi realizada a décima

3

primeira reunião ordinária do ano de dois mil e doze da Comissão Intergestores

4

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

5

Lessa, Representante de Nível Central; Rosemary Rocha, da Subsecretaria de

6

Vigilância em Saúde/SES/RJ; Luana Moreira da Subsecretaria de Vigilância em

7

Saúde/SES/RJ; Polyanna Mendes, Coordenadora Regional Noroeste, Diogo

8

Alves Coimbra, Secretário Executivo desta Comissão; Secretaria Municipal de

9

Saúde de Aperibé: Ricardo de Ornellas Daibs (Gestor) e Ilcilane Rocha (Câmara

10

Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Eloísa

11

Helena Almeida (Suplente) e Alessandro Teles (Representante da Câmara Técnica);

12

Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Lucinéa Nogueira Neves

13

(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Nelcimar Guarino (Suplente)

14

e Elisabete Moraes (Representante da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de

15

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

16

Porciúncula: José das Graças Monteiro (Gestor) e D’Stefano Silva (Representante

17

da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá: Edson

18

Gomes Vieira (Gestor). Compareceram quatro membros titulares e três suplentes.

19

Não compareceram os representantes dos municípios de Cambuci, Italva, Itaocara,

20

Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. Portanto, estavam

21

presentes a representação de sete municípios, desta forma, a reunião não teve

22

quórum para pactuação. Dr Miguel deu início a reunião agradecendo a receptividade

23

de Natividade e explicou que, devido a ausência de sete membros da CIR, não

24

haveria quórum para pactuação. Polyanna apresentou o novo Secretário Municipal

25

de Saúde de Aperibé: Ricardo de Ornellas Daibs. I- Pactuação: 1- GT Regional de

26

Dengue (presença da Rosemary Rocha, da SES).

27

proposta do Estado é a implantação da Sala de Situação Regional de Dengue, e que

28

participariam dessas salas os municípios que tivessem em epidemia. Rosemary

29

explicou que isso será vinculado à CIR, aproveitando seus GTs e reuniões com os

30

técnicos da Câmara Técnica, e de acordo com a necessidade e apoio técnico de

31

cada região. Rosemary disse que o Estado está propondo a criação de um Grupo de

32

Trabalho Regional da Dengue. Rosemary informou que a composição do GT seria

33

de três representantes de cada município, sendo um da vigilância ambiental, um da

Rosemary informou que a
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vigilância e um da atenção básica. Informou que participará dois representantes do

35

NDVS e a coordenação do GT será definida pelo próprio grupo. Rosemary informou

36

que as atribuições do GT será de monitorar os indicadores da região, em especial

37

nos locais onde os limites estarão acima do esperado, os índices de infestação,

38

discutir de forma colegiada os planos de contingência de dengue, no sentido de

39

minimizar os efeitos da dengue e implantar a estratégia das salas de situação de

40

dengue regional definindo cronograma de acordo com a SES/RJ. Rosemary disse

41

que em casos mais graves, a sala de situação passará a ser semanal, justamente

42

para que a região possa fazer o acompanhamento da situação. Rosemary disse que

43

o GT tem cunho regional justamente para que cada região, tome ela mesmo, as

44

suas decisões, pois só ela sabe seu perfil epidemiológico e suas necessidades.

45

Rosemary disse que ela será a representante do Estado na sala de situação da

46

região e no GT. A primeira reunião do GT foi marcada, com a presença de

47

Rosemary, para o dia 19/12 às nove horas em Itaperuna. A pactuação da criação do

48

GT da Dengue será colocado na pauta da próxima reunião que houver quórum. 2-

49

Prestação de contas da PPI executada em Bom Jesus do Itabapoana: Bom

50

Jesus distribuiu um relatório da prestação de contas da PPI executada em Bom

51

Jesus e entregou uma cópia para ser anexada a ata. 3- Prestação de contas da

52

PPI executada em Itaocara: Polyanna informou que o município não pôde estar

53

presente, mas que enviou o relatório de sua prestação de contas da PPI executada

54

no município. O relatório foi distribuído para os municípios. Polyanna informou que

55

uma cópia será anexada a ata. 4- Calendário CIR Noroeste 2013: Foi apresentado

56

a proposta de calendário de 2013. Todos concordaram com o calendário proposto.

57

Polyanna informou que no mês de Janeiro de 2013 não haverá reunião da CT e da

58

CIR, pois haverá um evento no Rio de Janeiro para apresentação dos novos

59

Secretários de Saúde e uma acolhida aos novos gestores. 5- Aprovação das Atas

60

de Setembro e Outubro de 2012: as atas foram aprovadas. II -Informes: 1-

61

Treinamento GAL na região Noroeste dia 4/12: foi informado que aconteceu no

62

dia 4/12 o treinamento na região com o representante do Lacen. Os municípios

63

presentes foram: Bom Jesus: 1 técnico da Vigilância e 1 técnico do laboratório;

64

Itaocara: 3 técnicos da Vigilância e 2 técnicos do Laboratório Municipal; Natividade:

65

3 técnicos da Vigilância; São José de Ubá: 2 técnicos da Vigilância e 1 técnico do

66

Laboratório Municipal, Itaperuna: 3 técnicos do Laboratório Municipal: 1 técnico do

SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.
67

Laboratório do Hospital das Clínicas, 1 técnico do Laboratório LACI, 1 técnico do

68

Laboratório

69

Encaminhamentos do GT SVO Norte e Noroeste. Polyanna informou que foi

70

pactuado que os representantes da região, no GT SVO, é o D’Stefano Silva, de

71

Porciúncula e a Márcia, de Natividade, mas a mesma encontra-se de licença.

72

Polyanna disse que aconteceu uma reunião em Campos, e que devido licença da

73

Márcia, quem compareceu foi ela e o D’Stefano Silva, a pedido da Ana Paula

74

Liberal, da AIR/SES/RJ. Foi acordado que haverá outra reunião no dia seis de

75

Dezembro em Campos, contando novamente com a presença deles. Polyanna disse

76

que na reunião de amanhã começará a ser construído um fluxo de investigação, um

77

protocolo e que a previsão é de que o serviço esteja funcionando em três meses. 3-

78

Entrega do processo 7677/2012 do Centro de Fisioterapia Clínica Hospitalar

79

Ltda. A Bom Jesus do Itabapoana. Polyanna entregou ao senhor Alessandro

80

Teles o referido processo para que eles atendam os pedidos feito pela

81

SAECA/SES/RJ de acordo com a folha 129. 4- Cirurgia Eletiva: Polyanna informou

82

que houve uma reunião na SAECA em que foi explicado sobre os valores que foram

83

repassados indevidamente, pelo Ministério da Saúde, aos municípios e que os

84

recursos deveriam ter sido passados para para o Estado. Diante desse equívoco,

85

será feito uma pactuação na CIB de um desconto no teto MAC desses municípios.

86

5- Calendário: no dia 6/12 haverá o XV Fórum Permanente de Atenção, das 09h às

87

17h, no Rio de Janeiro/RJ; dia 13/12 haverá a CIB; dia 17/12 a CT da CIR; dia

88

18/12 a reunião CIR de Dezembro em Bom Jesus. Dr Miguel agradeceu a presença

89

de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada

90

encerrada a plenária às dezesseis horas. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra,

91

Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Natividade, cinco de Dezembro do ano

92

de dois mil e doze.

ASAPI,

1

técnico

do

Laboratório

Cristina

Guimarães.

2-

