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ATA DE REUNIÃO  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
 

Local: Porto Velho /RO Data: 31 de maio de 2021, às 18h42min 

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 Camargo 
Gerhardt e Flávio Perondi(AGEVISA), o Procurador do Estado Tiago Cordeiro Nogueira (PGE), 
Leandro sendo o representante da Secretária Beatriz Basílio (SEPOG),  o Secretário de Estado Luiz 
Fernando Pereira da Silva (SEFIN), Secretário Fernando Rodrigues Máximo (SESAU) e como 
convidados inscritos na reunião o estrategista de dados Caio Henrique Nemeth de Santos (SOMAR - 
CASA CIVIL), Secretário Adjunto de Estado Nélio de Souza Santos (SESAU) e Assessoras Adriana 
Larissa da S. M. Nascimento, Rafaela Piquia e Andressa Carla (SESAU). 

Participação (via ligação telefônica): Rute Carvalho SIlva (GOVERNADORIA) 

 

A reunião foi iniciada pelo Secretário de Estado da Saúde Fernando Rodrigues Máximo, que 
informou aos inscritos sobre os novos dados a serem apresentados pelo estrategista de dados 
Caio Nemeth. Em seguida, Caio Nemeth, demonstrou os dados atualizados através de gráficos e 
por fim faz uma análise da importância das vacinas e da busca de pessoas que estão com IGG 
ativo. Referencia ainda sobre a dificuldade do processo de vacinação que demonstra que estamos 
com índice muito baixo de aplicação da vacina considerando a quantidade recebida pelo Estado 
de Rondônia. Em seguida o Procurador do Estado Tiago Cordeiro Nogueira informa que quanto a 
questão das vacinas, a Procuradoria Geral do Estado oficiou a CGU, o MS e a AGEVISA quanto ao 
desiquilíbrio da distribuição de vacinas entre os Estados. Neste momento, aproveita para ressaltar 
a preocupação sobre a informação da vacinação, compromisso que havia ficado sobre a 
reponsabilidade da AGEVISA na reunião passada. Secretário Luiz Fernando ressalta que entendeu 
que pela análise do estrategista Caio Nemeth vislumbra um previsão de diminuição. Caio diz que 
existe uma indicação, mas salienta que ainda não é um momento de baixar a guarda, temos um 
cenário bem melhor do que o da última reunião, que seria a exemplo de três vezes pior diferente 
da última reunião que estava cinco vezes pior que o início do ano de 2021. Manifesta que é um 
cenário mais tranquilo, mas não fora do risco. Secretário Fernando Rodrigues Máximo informa 
sobre o pedido do Governador quanto ao atendimento do Estado de Mato Grosso do Sul na 
disponibilização de 10 leitos Covid-19, salienta que num momento que o Estado de Rondônia 
necessitou de cooperação fora disponibilizado para atendimento, 18 vagas em UTI. Em 
continuidade, o Secretário pergunta ao estrategista Caio Nemeth se isso seria prejudicial para o 
Estado de Rondônia. Caio Nemeth manifesta que de fato modifica o quadro e que o Estado não vai 
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ter a tranquilidade aparente, assim vai ser um pouco prejudicada diante da taxa de ocupação. 
Secretário Luiz Fernando  questiona se será dado continuidade no ato de não efetivar 
a reclassificação. O estrategista Caio, referencia que acredita que o Comitê deveria encaminhar as 
informações ao Governador para a tomada de decisão dele, porém manifesta ser válido existir a 
reclassificação. Secretário Luiz Fernando destaca que não entende a motivação de não 
reclassificar, visto que se caso ocorra reclassificação será dado o direito aos municípios de ser 
inseridos nas novas fases e por fim destaca que acha importante uma nova tratativa quanto a 
publicação da portaria de reclassificação. Quanto a questão da PM, o Procurador do Estado Tiago 
Cordeiro Nogueira informa que a prorrogação ou não do Decreto de Calamidade, não será o real 
impedimento do reajuste dos servidores do quadro da Policia Militar de Rondônia, pois o mesmo 
veio posterior a Lei Federal. Diante disso, acredita que haverá uma reanalise sobre a prorrogação 
do Decreto de Calamidade. Discute-se sobre a possibilidade de uma testagem de IGG em massa, 
onde a priori seria realizado um piloto em município pequeno. Rute entra na reunião por chamada 
telefônica (viva voz), pois informa estar com dificuldade em associar-se pelo link. Secretário Luiz 
Fernando pergunta a Rute se acha pertinente que o Comitê apresente ao Governador quanto a 
possibilidade de retorno da Portaria de Reclassificação. Rute Carvalho manifesta que é válido, pois 
o Governador tem considerado todas as informações da área técnica e diante das pontuações 
apresentadas por meio de Ofício pelo Comitê tem sido motivo de reconsideração do Governador 
nas tomadas de decisão. Sugere que seja elaborado uma minuta da portaria de reclassificação e 
ser encaminhada via Ofício para análise do Governador quanto a reclassificação. O estrategista de 
dados Caio Nemeth informa que com a atualização dos dados informados na presente 
data hoje, permanece a tendência de queda. Secretário Fernando Rodrigues Máximo pergunta se 
algum dos representantes do Comitê é contra a disponibilização dos leitos ao Estado Mato Grosso 
do Sul. Secretário Luiz Fernando informa que não é contra, mas sugere cautela quanto ao 
quantitativo de liberação. De forma unânime, todos os integrantes do Comitê Interdisciplinar 
foram favoráveis quanto a disponibilização dos 10 leitos ao Estado Mato Grosso do Sul. Referente 
a questão da vacinação, Secretário Fernando Rodrigues Máximo manifesta que AGEVISA e SESAU, 
estão em uma ação de fiscalização mais intensa. O tema vacina é amplamente abordado pelos 
membros do Comitê que demonstram grande preocupação quanto a vacinação mais célere no 
Estado de Rondônia. Às 19h54min encerrou-se a reunião. 

  

Encaminhamentos: 

1 - Confecção do esboço do que seria a Portaria de Reclassificação para avaliação do Governador; 

2 - Cedência das vagas para o Estado. 

  

Ata elaborada por Adriana Larissa da Silva Mendes Nascimento (Assessora/GAB/SESAU/RO) para 
registro do ato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


