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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quinze minutos, foi
realizada no município de Rio das Flores, no Restaurante Verde Perto, situado na Estrada Valença Rio das Flores (RJ 145), Saudade, Rio das Flores, a oitava reunião ordinária da Comissão
Intergestores Regional da região do Médio Paraíba, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – Sra. Giane Gioia, Assistente da Secretaria
Executiva; Sra. Rosemary Mendes Rocha, Representante Titular do Nível Central; Sra. Monica
Clemente Machado, Suplente da representante do Nível Central; Sras. Arcilez Gregório da Silva,
Flávia Diogo e Jussara Siqueira - técnicas do NDVS-MP/SVS; Sra. Maria A. Almeida Assis –
Representante da Central de Regulação da Região do Médio Paraíba; Srs José Luiz da Silva e Paola
Tolentino de Almeida - Representantes do SAMU; Srs. Luiz Carlos Rodrigues, Luciana Escobar Maia e
Edineia Rosa Ferreira - Representantes do CEREST I no município de Volta Redonda; Sra. Regina
Quaresma – Representante do CEREST II no município de Resende; Secretarias Municipais de Saúde
- SMS Interino de Barra do Piraí, Sr. José Augusto Prudente Quintela; SMS de Itatiaia, Sr. João
Ferreira de Lima; SMS de Pinheiral, Sr. Lauryston Guimarães de Oliveira; SMS de Piraí, Sra. Maria da
Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto Real, Sr. Renato Antonio Ibrahim; SMS de Quatis, Sra.
Ana Lucia Nogueira da Gama Galvão; SMS de Rio das Flores, Sr. Antônio Rodrigues Grijó; e SMS de
Volta Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Técnicos (as) Municipais – Sr.
Edmilson Marques Pereira de Barra do Piraí; Srs. Rogério Freitas Oliveira, Eliziane Aparecida Braga e
Simone de L. Tisse Gomes de Barra Mansa; Sra. Rosimeiry Cirera de Itatiaia; Sra. Heloísa H.S.
Teixeira de Piraí; Sras. Cleonice Ramos da Silva e Alcione de Quatis; Sra. Cláudia de Sá Xavier
Monteiro de Rio Claro; Srs. Rejane de Oliveira, Omar Figueira e Leonardo Magalhães de Rio das
Flores; Srs. Leonardo Magalhães e Eduardo de Oliveira de Valença e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva
de Volta Redonda. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença da representação da
SES, e de oito Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio
das Flores e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Barra Mansa, SMS
de Rio Claro, SMS de Resende e SMS de Valença. Sra. Rosemary deu as boas vindas a todos
justificando a ausência da Sra. Sonia Machado, Secretária Executiva da SE-CIR/MP por problemas de
doença na família, passando a palavra para o Assessor do município de Rio das Flores, Sr. Leonardo,
que desejou a todos uma ótima reunião e justificou que o Secretário de Saúde do município, Sr.
Antonio Grijó, vai chegar atrasado visto compromissos no mesmo horário e que a prefeita, Dra. Soraia
estará presente no almoço, dando por aberta a plenária. Sra. Rosemary, retomou a palavra, dando
início aos trabalhos, e apresentou o secretário interino do município de Barra do Piraí, Sr. José
Augusto. I – APRESENTAÇÃO: 1 – Grupo Técnico de Alimentação e Nutrição – GTAN SES/RJ –
Não foi apresentada visto a ausência da representante da área, justificado pela Sra. Rosemary, uma
vez que a pauta seria apresentada por uma técnica do GT da AB da região que comunicou, na
véspera, a área técnica da SES que não poderia fazê-lo. Por esta razão não teve tempo hábil para
providenciar o transporte. 2 – Acompanhamento CIR – Primeiro Semestre de dois mil e quinze Foi apresentada a frequência dos gestores, técnicos, bem como os encaminhamentos das reuniões,
as principais deliberações e os recursos financeiros alocados nos municípios de Volta Redonda e
Piraí. A secretária de saúde de Piraí, Sra. Conceição, enfatizou que na reunião do grupo de trabalho
seja dado prioridade nas discussões a garantia dos princípios do SUS, o que é fundamental. Sra.
Marta, secretária de saúde de Volta Redonda, corroborou informando sobre as novas portarias que
informam sobre o limite de financiamento das equipes de atenção básica sendo avaliado independente
da cobertura da ESF, e sugeriu aos municípios que agilizem o cadastramento de novas unidades
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porque provavelmente serão criadas novas metodologias. Também foi informado sobre a Portaria do
PMAQ – terceiro ciclo que se dará em dois mil e dezesseis, com sugestão de avaliação anual. 3.
Projeto SAMUZINHO – Foi apresentado pelos representantes do SAMU, Srs. José Luiz e Paola, o
projeto foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2007 e a proposta é ser aplicado nas escolas visto que
o maior índice de chamadas perdidas é no horário de saída dos alunos. Várias foram as sugestões: A
Sra. Monica, sugeriu a união das chamadas cento e noventa, cento e noventa e dois e cento e noventa
e três; A Sra. Rosemary solicitou que este projeto poderia passar pela CIES e a Sra. Marta enfatizou
que o projeto tenha uma maior articulação entre os municípios, citando como exemplo o projeto
Cidade do Trânsito no município de Volta Redonda, e ainda que todos sejam envolvidos inclusive a
sociedade civil. 4. Seminário Programa Saúde na Escola – Foi apresentado um resumo do seminário
com a finalidade de promover maior envolvimento dos gestores a fim de que o seminário possa
alcançar um público que vá ao encontro das propostas elencadas no programa a partir dos
componentes desenhados nos projetos. Foi sugerido que o convite seja enviado as secretarias de
educação. 5. Capacitação de Médicos e Enfermeiros da Estratégia da Saúde da Família – Foi
apresentado pela representante do COSEMS, Sra. Marcela que elencou os parâmetros para a primeira
etapa com a seleção dos tutores bem como as vagas definidas para a região do Médio Paraíba. Foi
demosntrado o cálculo das vagas por município, as sugestões dos polos e municípios com turmas de
vinte alunos como está preconizado no projeto, bem como a sugestão do responsável no município
que a princípio seria o coordenador municipal de atenção básica. Foi então solicitado que
apresentasse esta proposta na CIES para ser pactuado na próxima plenária. II - PACTUAÇÃO: 1 –
Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/MP 2015 – Foi informado que a ata da reunião
ordinária de número sete do ano de dois mil e quinze foi apreciada na câmara técnica da CIR e
enviada aos gestores, e não sendo solicitada nenhuma alteração, Sra. Rosemary solicita a aprovação
sendo a mesma aprovada pela plenária. 2 – Prestação de contas do SAMU – primeiro semestre de
dois mil e quinze – Foi apresentado pelo representante, Sr. José Luiz que falou sobre os indicadores
que estão sendo monitorados, a Sra. Conceição e a Sra. Rosemary citaram sobre a solicitação da SES
em efetuar a prestação de contas mensalmente e ainda informaram que cada governo estabelece uma
exigência, pois o estado sempre solicita de recurso próprio e o Ministério da Saúde solicita a prestação
de contas da gestão, produção e dos indicadores. No fechamento da apresentação Sra. Rosemary fez
algumas observações como no slide de satisfação do usuário que está zerado e o slide da
manutenção preventiva seja repassado aos municípios pois a planilha é muito interessante. Sra.
Conceição solicitou a Sra. Heloísa responsável pela prestação de contas do município de Piraí que
explicasse as dificuldades do contrato do SAMU, dos recursos financeiros bem como solicitou que os
indicadores sejam readequados para que junto com a prestação de contas do recurso fique mais
próximo da realidade. 3 – Projeto de Desinstitucionalização (DESINS) da CLIVAPA – Município de
Quatis – Foi apresentado pela coordenadora da saúde mental, Sra. Alcione, do município de Quatis o
projeto de DESINS da CLIVAPA de acordo com os parâmetros da Portaria nº dois, oito, quatro, zero
(2840) de vinte e nove de dezembro de dois mil e quatorze. Relatou que apesar das irregularidades da
clínica a secretaria municipal de saúde tem se apropriado de todas as informações e tem a todo o
momento efetuado relatórios junto ao Estado para que consigam resolver os problemas e retirar essa
cultura manicomial dos entendimentos dos usuários. Informou que o município tem seu próprio CAPS.
Sra. Rosemary indagou sobre a presença da vigilância estadual, e a Sra. Ana Lucia, secretária
municipal informou que eles não foram ao município, mas se vier a ocorrer eles irão fazer o TAQ, e
citou ainda que há duas semanas ela, a coordenadora e o prefeito estiveram no Ministério Público em
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Volta Redonda e a promotora expediu a guarda oficial de fechamento. Sra. Rosemary sugeriu
encaminhamento como pauta na CT/CIR da Metropolitana I a fim de apresentar o número de
pacientes, projeto e os problemas da Clínica. Sra. Ana Lúcia acrescenta que o projeto será avaliado
pela área técnica e pelo Ministério da Saúde e que tem até dois anos para concretizar o fechamento,
bem como há de se fazer um movimento para o fechamento da Porta de Entrada. A secretária de
Saúde de Quatis relatou que o Estado fez a proposta da intervenção e após seis meses efetuar o
fechamento, assim como ficou de fazer reuniões com os municípios para que seja providenciada a
retirada dos pacientes. A promotora informou que não teve retorno desta demanda. A representante do
COSEMS, Sra. Marcela sugeriu enviar direto para a Área Técnica em tempo hábil de solicitar pauta na
CIB, cujo fechamento será em primeiro de setembro, pois a região Metropolitana I não tem
participação dos secretários, e a Sra. Conceição acrescentou que seria interessante enviar inclusive a
apresentação para agilizar o processo, considerando a gravidade da situação na clínica. 4.
Formalização do projeto de orientação – Plano de Contingência da Dengue/Chikungunya – A
representante do NDVS, Sra. Arcilez expôs sobre a condução do plano pela nova metodologia de
elaboração, já que na plenária anterior apesar da aprovação dos membros, foi solicitado encaminhar
primeiro ao GT Estadual, o que foi realizado, retornando neste momento para formalizar a proposta.
Apresentou também os resultados do LIRAa. Falou que os municípios de Rio das Flores e Porto Real
já estão conduzindo o plano nos seus municípios. Sra. Rosemary solicitou que na próxima CIR seja
apresentado o comparativo anual do LIRAa. 5. Credenciamento e Habilitação da Casa da Mulher
Clementina Tavernari do município de Porto Real – Foi apresentada a solicitação e esclarecido que
o credenciamento é de atendimento ambulatorial e a habilitação é do planejamento familiar. III INFORMES: 1 – Ofício nº 059/2015 – Município de Barra do Piraí – Oferta de procedimentos de
média complexidade em cirurgia vascular para a região do médio paraíba – Foi informado pelo
técnico do município, Sr. Edmilson, que o município tem disponibilidade para ofertar os procedimentos
listados. 2 – Solicitação do gestor do município de Resende acerca da participação do conselho
municipal de saúde nas etapas de pactuação do rol, diretrizes e metas dos indicadores –
Retirado de pauta visto a ausência do município na plenária, no entanto Sra. Monica informou que foi
criada uma comissão com representante do COSEMS, Conselho Estadual e Áreas Técnicas da SES a
fim de discutir os parâmetros de pactuação e para tanto o representante do Conselho Estadual que
participa da comissão ficou incubido de repassar as informações para os conselhos municipais. Ela
também sugere que cada secretaria de saúde tenha uma comissão a fim de instrumentalizar estas
informações ao conselho. 3 – Relatório de Coagulopatia do Hospital São João Batista – Município
de Volta Redonda – Retirado de pauta visto o município não ter enviado o relatório supra citado. 4 –
Solicitação de remanejamento de PPI – Município de Pinheiral - Sra. Rosemary apresentou o ofício
do município de Pinheiral e uma planilha com a descrição dos procedimentos solicitando o
remanejamento dos ajustes 2 e 3 para o próprio teto do município. 5 – Relatório diário de uso de
frotas – SAMU – Sr. José Luiz representante do SAMU do Médio Paraíba apresentou o link onde os
municípios poderão acessar afim de verificarem a situação das frotas do SAMU on line. 6 – Prestação
de Contas CIES – Educação Permanente - Sra. Rosemary solicitou a apresentação ao município de
Piraí, neste ato representado pela Sra. Heloiza coordenadora do Fundo Municipal. Começou a
apresentação informando que a prestação de contas é referente ao período de primeiro de janeiro a
trinta e um de julho de dois mil e quinze, com saldo na conta C/C dezoito, oitocentos e três, dígito
quatro (18.803-4 - Banco do Brasil) referente ao Polo Regional de Educação Permanente em três mil,
seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos (R$ 3.677,51) e nas contas – C/A dezoito,
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novecentos e cinquenta e nove, dígito seis (18.959-6 - Banco do Brasil), C/C zero, zero, seis, zero,
zero, zero, zero, zero, um, tres, quatro, dígito seis (006.00000134-6 - CEF), C/C oitocentos e sessenta,
dígito cinco (860-5 - Bradesco) referente EP – CIES em trinta e um de julho de dois mil e quinze de
cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos (R$ 57.622,42).
Seguindo apresentou os slides dos gastos bem como informou que existe um curso: AIDIPI em fase de
elaboração e com análise dos custos. A plenária apreciou a Prestação de Contas do recurso da
Educação Permanente. 7 – Prestação de Contas do recurso PLANEJASUS – Sra. Rosemary
solicitou a apresentação ao município de Piraí, Sra. Heloiza informou que não foi utilizado o recurso
visto ainda estar sendo elaborado o projeto. Informou que o período é referente ao exercício de dois
mil e quinze e com saldo em conta em trinta e um de julho de dois mil e quinze de quarenta e cinco
mil, cem reais e oitenta centavos (R$ 45.100,80). A plenária apreciou a Prestação de Contas do
recurso do PLANEJASUS. 8. Prestação de Contas do recurso CEREST I – Polo de Volta Redonda
– Sra. Rosemary solicitou a apresentação ao município de Volta Redonda, Sr. Imperial informou que a
prestação é do período de primeiro de janeiro a trinta de junho de dois mil e quinze, apresentou a
estrutura de recursos humanos de nove pessoas do CEREST no polo de Volta Redonda, o valor de
gratificação disponibilizado aos funcionários no montante de cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta
e nove reis e cinco centavos totalizando neste período um total de despesas de setenta e um mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos; relatou que está sendo efetuado um estudo
para compra de equipamentos de fisioterapia para o Centro de Reabilitação de Volta Redonda visto
um levantamento no exercício de dois mil e quatorze onde foram realizados vinte e sete mil
atendimentos e destes trinta por cento são de acidente de trabalho o que acarreta aumento da
capacidade de atendimento. Também está sendo levantado dado nos municípios a fim de verificar se
há situação parecida para que seja analisada a possibilidade de fornecer equipamentos. Informou que
sempre faz a prestação de contas para o estado e Ministério da Saúde e que foi aprovada, bem como
solicitou que os municípios enviem as notificações para subsidiar as informações do CEREST. Em
seguida Sra. Edineia apresentou alguns números e dentre eles o saldo da conta corrente que está em
um milhão, quinhentos e nove mil, oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos. 9. Prestação de
Contas do recurso CEREST II – Polo de Resende – Sra. Rosemary solicitou a apresentação ao
município de Resende, Sra. Regina Quaresma informou que a prestação é do período de primeiro de
janeiro a trinta e um de julho de dois mil e quinze. Apresentou as despesas e receitas neste período,
bem como informou que o polo do CEREST de Resende não paga funcionário e nem gratificação,
relatou que neste período realizou reuniões com setenta e nove representantes dos municípios,
realizou diversas capacitações com trezentos e oitenta e seis representantes dos municípios bem
como avaliou duzentos e oitenta e oito notificações da saúde do trabalhador. Saldo em conta de
setecentos e setenta e seis mil, seicentos e noventa e nove reais, trinta e um centavos. 10. Prestação
de contas do recurso do NDVS – Sra. Rosemary solicitou a apresentação ao município de Volta
Redonda, Sra. Rosa informou que a prestação de contas é referente ao período de primeiro de janeiro
a trinta e um julho de dois mil e quinze, informou que o saldo em conta corrente nesta data é de
sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos e explicou que as
despesas ficaram para pagamento do aluguel, materiais de consumo e coffee break. 11. Prestação de
contas do recurso da CIR – Sra. Rosemary solicitou a apresentação ao município de Volta Redonda,
Sra. Rosa informou que a prestação de contas é referente ao período de primeiro de janeiro a trinta e
um julho de dois mil e quinze, informou que o saldo em conta corrente nesta data é de dezoito mil,
seiscentos e oito reais e dezenove centavos. 12. Informes Grupos de Trabalho, Condutores, CIES e
4
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CIB - Disponibilizado via Comunicado nº 030/2015 - Sra. Rosemary solicitou que a Sra. Giane
Assistente da SE-CIR/MP efetuasse os relatos sobre os grupos. Ênfase para a Oficina de EP onde os
municípios participaram ativamente da construção do plano de ação do PAREPS, na reunião do GC
RUE a presença da representante do Ministério da Saúde, Sra. Magda que apresentou as propostas
de implantação dos NIR e NAQH, participaram os representantes da RUE dos municípios bem como
dos Hospitais da região. Com relação às apresentações da CIB, foi disponibilizado informações sobre
o faturamento da cirurgia eletiva dos municípios onde se darão a partir da aprovação da produção
mensal; remanejamento de recursos da PPI do município de Resende; apresentação dos recursos de
TRS e da Portaria que cancela os recursos do Laboratório de Prótese do município de Rio das Flores.
Foi disponibilizada a Portaria número hum mil e setenta e três que apresenta o remanejamento dos
blocos de financiamento da assistência farmacêutica, gestão e educação, e vigilância em saúde.
Encerrando a apresentação da pauta da CIB foi disponibilizado aos gestores o status de implantação
do E-SUS, situação de pactuação dos municípios, protocolo de dor torácica e situação vacinal nos
municípios. 13 - Informes Portal Notícias - SES/RJ - Foi informado a disponibilização do caminhão
de ressonância no município de Resende, bem como a realização de cerca de vinte mil consultas no
último ano realizadas pelo Instituto Estadual do Cérebro. 14 - Informes COSEMS/RJ - Foi informado
que no XXXI Congresso Nacional das Secretarias Municipais em Brasília a região do Médio Paraíba
apresentou trabalhos através dos municípios de Piraí, Porto Real, Volta Redonda e Resende e que os
municípios de Volta Redonda e Resende tiveram as suas experiências premiadas na sessão pôster.
15 - Informes Gerais: Sra. Rosemary citou a Portaria número setecentos e dezesseis, de onze de
agosto de dois mil e quinze que redefine o limite financeiro anual, destinado ao custeio de nefrologia;
solicitou a representante do COSEMS, Sra. Marcela que apresentou a Programação de Recursos do
ano de dois mil e quatorze para pagamento tais como: PAHI-Regional, Incentivo OPO e PAHI Sala de
Estabilização citando os municípios que receberão os valores. A seguir Sra. Rosemary apresentou os
eventos a serem realizados tais como: dia vinte e dois de outubro o Seminário do Programa Saúde na
Escola, dias vinte e dois e vinte e três de setembro, a Oficina de Monitoramento da Vigilância em
Saúde. Também apresentou as pendências de planilhas da rede cegonha, PSE, Academia da Saúde e
RUE dos municípios. Sra. Conceição, secretária de saúde do município de Piraí solicitou a apreciação
ad referendum, o início de duas obras em seu município do programa REQUALIFICA UBS. Ao final da
plenária foi disponibilizado um filme de Bethoveen que foi apresentado na segunda Oficina de
Educação Permanente com a mensagem sobre o trabalho em equipe, e do ensino - aprendizagem.
Sra. Rosemary solicitou o encerramento da reunião pelo secretário de Rio das Flores, Sr. Antonio Grijó
que agradeceu a presença de todos dizendo que a reunião foi muito produtiva, e fez o convite para o
almoço. A prefeita do município de Rio das Flores, Dra. Soraia, também agradeceu a presença de
todos e frisou a importância das informações repassadas na plenária da CIR. A reunião foi encerrada
às treze horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais a tratar, Sra. Rosemary deu por encerrado os
trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia trinta de
setembro de dois mil e quinze, às nove horas, no município de Valença, com pauta e local a serem
informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e
assinei a presente ata. Rio das Flores, vinte e oito de agosto de dois mil e quinze.
____________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
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___________________________________
José Augusto Prudente Quintela
SMS de Barra do Piraí
___________________________________
João Ferreira de Lima
SMS de Itatiaia
__________________________________
Lauryston Guimarães de Oliveira
SMS de Pinheiral
__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
___________________________________
Renato Antonio Ibrahim
SMS de Porto Real
___________________________________
Ana Lucia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis
___________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores
____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Mônica Clemente Machado
Representante Suplente do Nível Central

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES
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