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ATA DE REUNIÃO  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
 

Local: Porto Velho /RO Data: 24 de maio de 2021, às 10h38min 

Pauta/Assuntos: Comitê Interinstitucional de Prevenção, Verificação e Monitoramento dos impactos 
do COVID-19 no âmbito do Estado de Rondônia e convidados. 

Participantes: : Coordenadora Flávia Beatriz (CASA CIVIL) representado Gisele da Silva Santos que 
encontra-se como secretária-chefe interina da Casa Civil, Diretora-Geral Ana Flora Carmargo 
Gerhardt (AGEVISA), o Procurador do Estado Tiago Cordeiro Nogueira (PGE), a Secretária Beatriz 
Basílio e o Secretário Adjunto de Estado Jailson Viana De Almeida (SEPOG),  o Secretário de Estado 
Luiz Fernando Pereira da Silva (SEFIN), Secretário Fernando Rodrigues Máximo (SESAU) e como 
convidados inscritos na reunião Rute Carvalho SIlva (GOVERNADORIA), o estrategista de dados Caio 
Henrique Nemeth de Santos (SOMAR - CASA CIVIL), Secretário Adjunto de Estado Nélio de Souza 
Santos (SESAU), Diretora Executiva Amanda Diniz del Castillo (SESAU) e Assessora Adriana Larissa da 
S. M. Nascimento (SESAU). 

A reunião foi iniciada pelo Secretário de Estado da Saúde Fernando Rodrigues Máximo, que 
perguntou se algum dos inscritos gostaria de ter a oportunidade de fala em momento anterior as 
informações do estrategista de dados Caio Nemeth. Na oportunidade o Secretário Luiz Fernando 
perguntou aos inscritos, se entre estes algum teve acesso a minuta do Decreto a ser publicado. 
Secretário Fernando Rodrigues Máximo fala que não recorda ter recebido a minuta. Flávia informa 
que encaminhou na semana anterior, mas não ocorrera a visualização por parte do Seretário 
Fernando Rodrigues Máximo. Assim sendo, foi solicitado a Flávia (Representante da Casa Civil) que 
repassasse de forma resumida as informações sobre a miuta do novo decreto. A senhora Flávia 
expõe algumas informações, mas ressalta que não possui infrmações atualizadas, pois quem trata 
sobre a formalização do Decreto Governamental é a DITEL junto a Governadoria.  Em sequência 
foi questionado pelo Secretário Luiz Fernando sobre a Portaria de Reclassificação e se foi realizado 
alguma tratativa junto ao Governador sobre essa questão. Sobre essa pauta fora informado que 
por solicitação da Governadoria não se tratou sobre a Portaria de Reclassiifcação no Ofício 
encaminhado pelos membros do comitê.  

A senhora Rute Carvalho, representante da Governadoria increve-se na reunião e após sua 
inscrição como participamnte, o Secretário Luiz Fernando pergunta se existe alguma nova 
estratégia para substituir a Portaria de Reclassificação, destacando que vislumbra com muita 
preocupação não ter essa etratégia diante do cenário ainda de pandemia. Ressalta que a 
solicitação faz-se necessária para que não ocorra uma discussão que não servirá de embasamento 
para tomada de decisão. Rute informa que em todos os discursos do Governador, no interior do 
Estado, o Governador tem manifestado que ocorrerá uma suspensão do Decreto num prazo 
náximo de 60 (sessenta dias) e que politicamente prorrogar o decreto de calamidade será muito 
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ruim para a Gestão Governamental, pois já existem falas que os Decretos Governamentais de 
Rondônia distoam do posicinamento de parceria com o Governo Federal. Secretário Fernando 
Rodrigues Máximo expõe todas as dificuldades que o Governo do Estado enfrentará, na Pasta da 
Saúde, com o término do Decreto, destacando a finalização dos contratos emergenciais de 
servidores e prestação de serviços que foram embasados por meio do Decreto de Calamidade. 
Ressaltou ainda que dentre as situações que serão vivenciados com o término do Decreto, está o 
fechamento de dois hospitais de Campanha para atendimeto aos pacientes acometidos pela 
Covid19. A representante da Governadoria, senhora Rute Carvalho informa que o Governador já 
sinalizou a SESAU ao respeito de iniciar tratativas inerentes a processos para as contratoações 
necessárias onde de ve ser considerado novas condições de  emergencialidade. O Procurador do 
Estado Drº Tiago Cordeiro Nogueira informa que o Decreto de Calamidade em si não proibe o 
aumento salarial e sim a Lei, Secretário Luiz Fernando informa que existe um entendimento que 
por conta de o aumento ter sido aprovado antes da Lei 173 existe precedente para efetivação do 
aumento.  Após as falas iniciais, o estrategista de dados Caio Nemeth incia a demonstração dos 
dados atualizados, por meio de gráficos que demosntram cenários passados e atuais, demonstra 
uma tendência de subida e segundo o mesmo tudo que subir hoje e 5 vezes pior que um cenário 
passado. Manifesta que a CEPA atual tem alta potencialidade de internação a curto prazo, o que 
teria mais pessoas ao mesmo tempo precisando de UTI e ainda ressalta que os dados 
apresentados são atinentes ao nosso Estado e que os mesmos são dados reais e não projeções. 
Secretário Luiz Fernando ressalta que os dados não trouxeram sorte, pois os representantes 
precisam ajustar os dados reais apresentados junto a uma estratégia política e necessária para o 
Governo. Destaca que é necessário pensar em qual estratégia será utilizada e que seja 
manifestado por aqueles que a possuir, pois considera ser um momento de muita dificuldade para 
tal decisão. Caio faz algumas considerações atinentes ao cenário atual e a questão de 
estratégias. Em continuidade o Secretário Fernando Rodrigues Máximo pergunta ao Procurador 
de Estado Dr. Tiago como fica juridicamente a questao dos contratos de servidores e serviços com 
a finalização do Decreto. Rute Carvalho pergunta ao Drº Tiago se existe possibilidade de 
continuidade dos processos de contratos inerentes a Covid sem estarem atrelados ao Decreto e o 
mesmo informa que precisa estudar os processos, porém destaca que o Estado entraria em 
controvérsia ao finalizar o Decreto e startar contratações emergenciais inerentes a Covid-19. 
Dando continuidade a representante da Casa Civil Flávia Beatriz destaca a impossibilidade de 
formalizar uma nova estratégia neste momento. Diante das considerações apresentadas, o 
estrategista Caio Nemeth expões mais umas vez os panoramas dos dados apresentados, onde 
destaca a necessidade de UTI no momento hodierno considerando a Macro I 85% de ocupação e 
Macro II 91% de leitos occupados e assim considera um alto percentual onde destaca que uma 
única festa encheria os leitos disponíveis atualmente. Flávia reforça o destaque de gravidade da 
doença no momento atual e que a mesma nesta etapa tem levado os pacientes rapidamente para 
uma evolução de necessidade de internação, o que nos traz ao cenário de pandemia atual. 
Secretário Fernando Rodrigues Máximo pergunta ao estrategista de Dados Caio Nemeth no 
sentido de ratificar se a tendêcia realmente é de alta. Onde Caio Nemeth informa que sim, 
testificando que é uma alta e ainda trazendo para reflexão que numa situação pior que a de antes. 
Rute pergunta cinco vezes pior e Caio destaca que sim, cinco vezes pior considerado a situação 
viveciada em tempo passado. O Secretário Luiz Fernando destaca alguns pontos e busca novas 
estratégias entre os inscritos. Caio Nemeth diz que tem uma excelente estratégia a ser retomada 
que é o "Marketing das situações reais", pois isso já demonstrou eficiência. Ainda em sua fala, 
destaca a vacinação como intrumento extremente necessário considerando a eficiência real. 



3 
 

Flávia Beatriz destaca a vacinação e os protocolos sanitários. Caio Nemeth retoma a fala e 
demonstra a eficiência da vacinação quando se visualiza no momento atual a diminuição da 
mortalidade de idosos de 80 anos. Rute Carvalho corrobora com o pensamento do Secretário Luiz 
Fernando, mas informa que mesmo considerando todos os dados apresentados faz de suma 
importância que o grupo pense em alguma forma de conciiar as prerrogativas do novo Decreto e o 
atendimento da necessidades da Pandemia, finaliza a sua particpação às 11h46min pela 
necessidade de acompanhar a agenda do Governador. Secretário Ferando Rodriges Máximo 
destaca a taxa de mortalidade atual, demostrado que o Estado permanece em primeiro lugar no 
Brasil em índice de mortalidade. Complementa que acredita ser necessario formalizar o 
documento com as informações do cenário atualizado à Governadoria. Neste momento, 
o Secretário Adjunto de Estado Jailson Viana De Almeida da SEPOG, vem em concordància com o 
exposto pelo Secretário de Estado da Saúde e destaca que deve ser informado no documento a 
necessidade de manutenção do estado de calamidade por mais seis meses. Secretário de Estado 
Fernando Máximo pergunta se alguém mais quer manifestar algo sobre a situação apresentada 
em reuião. Caio Nemeth destaca que vislumbra como importante verificar as medidas adotadas 
em outros Estados. O Procurador do Estado, Drº Tiago, manifesta que entende como necessário 
passar as informações ao Governador sem juizo de valor para análise do Chefe do Estado. 
Secretário Luiz Fernando manifesta que não entende como necessário prorrogação por mais seis 
meses do Decreto de Calamidade e sim por período de três meses, destaca como importante 
ouvir outros atores de fora deste comitê para embasar as decisões e propostas. Caio Nemeth 
destaca que foi realizado um estudo, onde num show foi utilizado por todos os participantes a 
máscara N95 e diante do uso, o índice de contaminação foi considerado muito baixo; assim 
discorre que talvez utilizar essa linha de pensamento fosse válido. Secretário Fernando Rodrigues 
Máximo destaca que seria excelente, porém o alto custo da máscara seria uma impossibilidade a 
ser considerada diante da população de baixa renda. Flávia Beatriz manifesta que pode ser 
verificado a possibilidade de utilizar recursos junto a SEAS. Neste momento da reuniãao 
o Secretário Fernando Rodrigues Máximo informa que o Coronel Raulino orientou ao Comitê não 
publicar nenhuma Portaria antes da avaliação do Governador. Em continuidade a reunião o 
Secretário Fernando Rodrigues Máximo destaca como encaminhamento as publicidades 
referentes a situação da Covid junto a SECOM, porém destaca que qualquer tratativa ocorrerá 
após a validação por parte da Governadoria. Secretário pergunta a Ana Flora e Flávia Beatriz estão 
em concordância com o pensamento e encaminhamentos dos demais membros do Comitê. Ana 
Flora destaca que esta em concordância com o pensamento dos demais membros e que esta 
trabalhando nas questões das vacinas. Flávia Beatriz da Casa Civil tambem destaca a concordancia 
com o pontuado por todos em reunião. Secretário Luiz Fernando também destaca a concordância 
quanto a comunicaçao ao Governador ao respeito dos encaminhamentos da reunião. Por fim fica 
acordado pelos membros do Comitê a elaboração de Ofício que será disponibilizado a todos para 
validação e depois à Governadoria, somente após a validação das informações inseridas no 
mesmo será inserido em bloco para assikantura dos membros. Às 12h06min encerrou-se a 
reunião. 

Informação Complementar: A Secretária Beatriz Basílio (SEPOG) por motivos de trabalho inerente 
a sua Pasta, necessitou ausentar-se da reunião as 11h18min, onde permaneceu como 
representante o Secretário Adjunto da SEPOG. 
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Ata elaborada por Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento (Assessora/GAB/SESAU/RO) para 
registro do ato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


