Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2017
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas,
em Cardoso Moreira /RJ, foi realizada a quarta reunião ordinária do ano de dois mil e
dezessete da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos
seguintes membros: Maria de Fátima Cavaleiro ( Apoiadora SES/RJ); Rafaela
Almeida ( Técnica ATPI-SES/RJ), Diogo Coimbra, Secretário Executivo da CIR
Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;
Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Pedro Renato
Teixeira (Gestor); Kátia Andreia Freitas (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor), Fátima Cristina da Silva
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Luís Carlos da Costa Molais (
Gestor); Camila Louvaim (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:
Camila Garcia Marinho (Suplente); Janyanderson Ramos (Câmara Técnica);
Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Rodolfo Renan Queiroz de
Almeida (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Juliano França
(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Germano
Lopes ( Gestor); Evaléria Jobim ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São
Jose de Ubá: Luciano Pavan (Gestor); Marcelo Poeys (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestora), Luciano Brito
(Suplente). A plenária contou com a presença da representação da SES de nove
Secretarias Municipais de Saúde, sendo oito Secretários de Saúde: Bom Jesus do
Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Laje do Muriaé, Natividade, Santo Antônio de
Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai e um Suplente, Itaperuna. Ficou sem representação
os municípios de: Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema e Porciúncula. Diogo
iniciou a reunião esclarecendo que as Representantes de Nível Central da SES não
puderam estar presentes, e que estaríamos contando com a presença das
Representantes de Nível Central da região Norte, as Sras. Fátima Cavaleiro e Rafaela
Almeida. Fátima fez uma rodada de apresentação para conhecer os gestores da região.
Diogo informou que foi feito uma alteração na data da próxima CIR, que será dia 21
de junho e explicou que iremos ter uma CIR ampliada com o GT/planejamento.
Fátima expôs os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1. Oficina de
Planejamento para apoio à elaboração dos planos municipais de saúde. Diogo
informou que este ponto foi solicitado pelo COSEMS. Fátima explicou que se trata da
apresentação do Projeto do CONASEMS que será executado por cada COSEMS, com
a parceria da SES (Assessoria de Planejamento e Assessoria de Regionalização). No
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dia 21 de junho, em Itaperuna, será realizada uma CIR ampliada, quando ocorrerá em
sequência a Oficina de Planejamento para apoio à elaboração dos planos municipais
de saúde. Fátima explicou que este projeto dá base para outros instrumentos, falou da
preocupação com alguns municípios, pois têm verificado problemas em relação a
elaboração dos planos anteriores, ausência das Programações Anuais e
consequentemente dificuldade no fechamento dos Relatórios Anuais. Falou da
importância da presença dos gestores na CIR ampliada do dia 21, pois depois ocorrerá
a oficina para apoio conceitual à elaboração do Plano Municipal de Saúde, explicou
que o ciclo de planejamento tem que estar integrado ao ciclo orçamentário, portanto
com o PPA Municipal. E chamou atenção dos gestores para a utilização da análise
situacional e dos indicadores que dão apoio a definição de metas quadrienais factíveis,
e ao estabelecimento de ações a serem operacionalizadas a cada programação,
permitindo o atendimento das metas do Plano Municipal para 4 anos. Fátima falou da
importância de pessoas que trabalhem com planejamento na região participarem dessa
oficina, pois terá um direcionamento voltado para o Plano Municipal de Saúde. Diogo
informou que o recurso que está alocado no município de Natividade será usado para
o projeto de capacitação em planejamento. Rafaela explicou que é importante que os
gestores verifiquem quais são as maiores dificuldades nos entendimentos em
planejamento e que seja levada as dúvidas para a oficina, falou também que é
importante o gestor se envolver, ter conhecimento do sistema de planejamento, e que
está será uma grande oportunidade para esclarecimento das dúvidas de técnicos e
gestores a serem discutidas na oficina. Rafaela informou que é preciso otimizar esse
encontro, já que no momento há dificuldade de deslocamento e a oportunidade de ser
aproveitada plenamente. II. Pactuação: 1. Prorrogação do Plano Regional (20132016) para o ano de 2017. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
Assessoria de Planejamento. Fátima explicou que o objetivo é pactuar a prorrogação
da matriz de Planejamento Regional para o ano de 2017, considerando que nesse ano
(2017) estará iniciando nova etapa de planejamento. Fátima disse que em junho
ocorrerá a Oficina tendo como foco já que todos os municípios terão que este ano
elaborar os Planos Municipais com vigência 2018-2021 e a Programação Anual 2018.
Em outubro acontecerá a Oficina Regional, cujo conteúdo tratará do Planejamento
Regional, para o período de 2018-2020. Fátima explicou que em 2012/2013 foi feito
um trabalho nas nove regiões do Estado tendo como produto os Planos Regionais. E
ressaltou na Região Noroeste a alta rotatividade, ou a baixa participação dos técnicos
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nos GTs, o que impactou na baixa resolubilidade dos encaminhamentos das ações
propostas para a Região, destacando que a participação mais ativa da região, dará
possibilidade de melhor continuidade de algumas ações da matriz regional. Rafaela
falou do decreto 7.508 e sua importância para que os gestores leiam, explicou que o
mesmo se encontra em revisão com um grupo técnico, pois alguns pontos não ficaram
muito claros na proposta à época, e algumas alterações devem ser em relação ao
COAP. Não havendo nenhuma objeção o ponto foi pactuado. 2. Pactuação do
Projeto de Capacitação em Pré-natal de risco habitual da Região Noroeste. Diogo
explicou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização e explicou
que o Projeto é para capacitar médicos e enfermeiros em Pré-natal de risco habitual, já
foi realizado a 1º fase na região, em parceria com a UERJ e SES/RJ. Diogo falou que
será utilizado o recurso de Educação Permanente locado em Itaperuna, de acordo com
a Portaria GM/MS nº 2.953 de 25 de novembro de 2009, de Estratégia de
Qualificação e fortalecimento da Atenção Básica nas áreas temáticas: acolhimento e
humanização, diabetes e hipertensão, deliberado pela CIB-RJ nº 0792 de 3 de
dezembro de 2009. Diogo informou que uma das questões levantadas pela área
técnica é que o projeto seja passado pela área jurídica do município. Não havendo
nenhuma objeção o ponto foi pactuado. III. Informes: 1.Regimento Interno das
CIR. Diogo explicou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização
e informou que após reunião entre a SES e COSEMS e sugestões de algumas regiões,
houve pequenas alterações no Regimento Interno da CIR. Tal regimento será
encaminhado aos secretários municipais e apoiadores COSEMS, e será item de pauta
de pactuação da CIR de junho. 2. Conferência Estadual e Regionais de Vigilância
em Saúde. Diogo explicou que este ponto foi solicitado pelo Conselho Estadual de
Saúde e informou que se trata da realização das Conferências Regionais de Vigilância
em Saúde, que deverão ser realizadas nas 9 Regiões de Saúde. Estas irão organizar
através de seus Conselhos Municipais de Saúde as conferências nas quais serão eleitos
os delegados que farão parte da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. Diogo
falou que as Conferências Regionais deverão ser realizadas até agosto, uma vez que
os Relatórios designando os delegados devem ser encaminhados ao Conselho
Estadual de Saúde trinta (30) dias antes da Conferência Estadual que será realizada
em setembro de 2017. Informou que a etapa da região Noroeste será no dia 09 de
agosto no município de Miracema 3. Situação dos Planos de Contingência para
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis. Diogo explicou que este ponto
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foi solicitado pela SVS, bem como em CIB e CIR anteriores e informou sobre a
situação de entrega dos PC de Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis na
SES. Informou que os Município sem entrega do Plano Sífilis Congênita são: Cardoso
Moreira, Laje do Muriaé e São José de Ubá. Município sem entrega do Plano de
Desastres: Aperibé, Italva, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de
Ubá. Município sem entrega da versão do Plano de Desastres, após recomendações:
Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula
e Varre-Sai. 4. Comunicado SES/AR/SECIRNO 08/2017 sobre Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB. Diogo informou que o comunicado
contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as
reuniões desta comissão, será enviado via e-mails aos membros da CIR. Poderá ser
feito destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos.
Compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse
regional. 5. Inclusão de Pauta – (SISPACTO e RAG). Rafaela informou que para

manuseio do SISPACTO, seja indicado uma pessoa pelo gestor municipal e que é
importante que o gestor tenha conhecimento das metas que estão sendo incluídas.
Fátima apresentou aos gestores presentes uma tabela de acompanhamento gerencial
dos municípios em relação ao SARGSUS, falou que em relação ao RAG 2016, os
municípios que estão com pendência são: Laje do Muriaé, Itaperuna, Santo Antônio
de Pádua pois teriam que ter fechado os relatórios até 30 de março. 6. Informes
COSEMS. Diogo expôs os itens de destaque para conhecimento dos Secretários
Municipais de Saúde da Região, sendo: a questão do recurso do PLANEJASUS,
alocado do FMS de Natividade e que será utilizado para realização da Oficina de
Planejamento da Noroeste, já pactuada em CIR a ser agendada em breve , Ofício
Circular nº 07/2017, sobre o fim do repasse do programa farmácia popular, questões
sobre o PMAQ e E-SUS. Diogo falou sobre o SIOPS e os municípios que não
fizeram março e abril tem até o dia 30 de maio para entregar. Diogo informou que o
município de Campos dos Goytacazes teve reunião com o prestador da oftalmologia
na região Norte e está solucionando os problemas existentes, e que os secretários
resolveram manter a oftalmologia na própria região, e que portanto, não irão fazer
nesse momento a solicitação de remanejamento para o CTO da região Noroeste.
Diogo informou que será realizado no dia 26 de maio em Bom Jesus do Itabapoana
um curso sobre Antitabagismo, e destacou que a representante do CEREST fará uma
apresentação na CIR de Julho. Todas as informações já foram enviadas por e-mail aos
Srº Gestores. Fátima, Rafaela e Diogo agradeceram a presença de todos e encerraram
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a reunião. 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. Cardoso Moreira, vinte e cinco de maio do ano de
dois mil e dezessetes.

