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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta e
quatro minutos, foi realizada no município de Barra Mansa, no Centro de Esporte e Lazer Feliz da Vida
na Rua Adolfo Klotz, quinhentos e vinte e três, no bairro Santa Rosa – Barra Mansa - RJ, a décima
primeira 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. Sonia
Machado, Secretária Executiva da CIR-MP, Sra. Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR-MP; Sra. Rosemary Mendes Rocha, Representante Titular do Nível Central; Sra. Monica
Clemente, representante suplente do Nível Central; Sra. Rita Vassoler da Coordenação de Vigilância
Epidemiológica da CVE/SVEA/SES/RJ; Sra. Maria Aparecida de Assis da CREG-MP; Sra. Jussara
Figueira de Medeiros e Maria Aparecida R. Oliveira Lima - técnicas do NDVS-MP/SVS; Sr. Rodrigo
Lages Dias, representante da CT/CIB; Sra. Marcela de Souza Caldas do COSEMS/RJ; Secretarias
Municipais de Saúde - SMS de Barra do Piraí, Sr. Gilson de Souza Lima; SMS de Barra Mansa, Sr.
Luiz Antônio Almeida Viana, SMS de Pinheiral, Sr. Lauryston Guimarães de Oliveira, SMS de Itatiaia,
Sr. João Ferreira de Lima; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Quatis,
Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão; SMS de Resende, Sr. Daniel Brito Pereira, SMS de Rio
Claro, Sra. Stella Reis Machado, SMS de Rio das Flores, Sr. Antônio Rodrigues Grijó; e SMS de Volta
Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Técnicos (as) Municipais – Srs.
Edmilson Marques Pereira de Barra do Piraí; Srs. Simone de L. Tisse Gomes, Aline Abreu, Eliziane
Aparecida C. Braga e Amélia, Sra. Rozimeire Cirera de Itatiaia, Sra. Cleonice Ramos de Quatis, Sra.
Claudia de Sá X. Monteiro de Rio Claro, Srs. Laisa Machado de Rio das Flores, Sr. Guilherme
Vasconcellos Amaral de Valença e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda; Srs. Fatima
Regina da Silva, coordenadora do GC RAPS, Sra. Angela Monteiro, Saúde Mental de Resende, Sr.
Fredson Serejo, coordenador da CIES, Sr. Bruno Castro de Oliveira, coordenador do GT Atenção
Básica. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença da representação da SES, dez
Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio
Claro, Rio das Flores e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Valença e
SMS de Porto Real. Sra. Sonia deu início a plenária e solicitou a condução pela Sra. Rosemary que
deu as boas vindas, e passou a palavra para o Secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Luiz Antônio,
que cumprimentando a todos, justificou o espaço visto à mudança de data, mas que recebe todos com
muita alegria, dando por aberta a plenária. Sra. Rosemary cumprimentou-os e informou que o
COSEMS solicitou a presença da Sra. Rita Vassoler da Coordenação de Vigilância Epidemiológica
para dirimir dúvidas com relação ao Zika vírus e a microcefalia. Foi solicitada a antecipação da fala
visto compromissos na SES/RJ. Explicou todo o processo e as vertentes sobre a epidemia bem como
sanou dúvidas com relação aos sintomas das gestantes, as notificações e reafirmou aos municípios
que devem se organizar nos seus centros de referências às gestantes com fluxos bem delineados para
os sintomas do ZIKA, pois é uma situação nova. Informou aos gestores que o setor está à disposição
para sanar dúvidas quanto ao preenchimento das notificações, informou também que enviou uma Nota
Técnica para divulgação aos municípios. Sra. Rosemary informou que o município de Barra Mansa
enviou uma ficha de notificação com preenchimento impecável e foi efetuado pelo setor de vigilância
em saúde, Sr. Eduardo. Sra. Marta, Secretária de Saúde de Volta Redonda relatou que sua
coordenadora de VS foi informada para não notificar a gestante, com diagnóstico de feto com
microcefalia, pois segundo a VS da SES/RJ o Ministério da Saúde definiu a microcefalia em recémnascidos. Esclarecido pela Sra. Rita que tem duas notificações, primeiro a notificação da criança com
problema de microcefalia e a segunda notifica a mãe. Também deverá ser notificada a gestante que
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apresentar exantemas. Dr. Gilson, secretário de saúde de Barra do Piraí fala da detecção do problema
nas Unidades de Saúde, e relata que devemos pecar por excesso e não por omissão, tem que ser
tudo notificado, deve ser compulsório. Sra. Monica também corrobora com a fala e diz que apesar de
todas as regras, todas as diretrizes, tudo que foge ao normal deve ser notificado e determinar a causa.
Sra. Rosa relata que hoje temos dois modelos de notificação, uma do Estado e a outra do Ministério da
Saúde. Sra. Sonia abordou um fato muito importante, que temos que trabalhar a informação para a
população, e que o mais importante é a PREVENÇÃO, e explica todo o processo do Plano de
Contingência da Dengue que hoje se tornou um plano de desenvolvimento de governo e para tal deve
ser acionado para que aconteça a sua utilização imediata. Sra. Rosemary também complementa sobre
todo o processo de construção do plano e corrobora com as informações da Sra. Sonia e ainda fala
que todos nós TEMOS (Estado e Municípios) que estar totalmente envolvidos nesta nova demanda.
Após as discussões Sra. Rita agradeceu a atenção e foi dado andamento à plenária. I. Apresentação
– 1. Apresentação da análise e diagnóstico dos resultados do PQAVS: Imunização, dengue e
sífilis da região do Médio Paraíba – NDVS - Foram apresentados pela suplente da coordenação do
GTVS, Sra. Jussara e pela técnica, Sra. Maria Aparecida Lima e teve por objetivo apresentar aos
gestores o diagnóstico de Imunização, dengue e sífilis da região do Médio Paraíba. No decorrer da
apresentação foi citado como um nó crítico a falta de seringa e agulha o que foi questionado pela Sra.
Rita Vassoler que ficou de verificar visto ter desconhecimento do fato. Dr. Gilson relatou que no
município de Barra do Piraí está sendo feito um levantamento do aumento da sífilis e que o indicador
mais importante é a falta do pré-natal. Sra. Rosemary confirmou que de acordo com os indicadores
estamos vivendo uma epidemia de sífilis, e que a preocupação é efetiva, relata a baixa qualidade do
pré-natal, não implantação do Teste Rápido e outros. Solicitou que todos devem fazer uma reflexão
para detectar onde está a falha. Sra. Monica relatou e sugeriu que na sua experiência com Unidades
de Saúde existia um kit de parto e que um dos fluxos era que quando a gestante era detectada positiva
era encaminhada imediatamente para realizar todos os exames. 2. Apresentação dos critérios e
parâmetros no planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS Portaria nº hum mil, seiscentos e trinta e um, de primeiro de outubro de dois mil quinze – Foi
apresentado pelos coordenadores do GT Planejamento, Sr. Edmilson e Cláudia. Teve por objetivo
apresentar aos gestores planilha explicativa aos municípios sobre os critérios e parâmetros no
planejamento e programa de ações e serviços de saúde; demonstrando de como deve se dar o cálculo
de acordo com a população e as características de cada município. Foi aceito por todos e a equipe
parabenizada pela iniciativa, solicitado o envio aos municípios. 3. Apresentação Redes de Atenção à
Saúde - “Avanços e Desafios na região do Médio Paraíba” – Foram apresentadas pelos
coordenadores de GT, GC e CIES as realizações neste exercício de dois mil e quinze com o objetivo
de apresentar aos gestores os avanços e desafios na região do Médio Paraíba. Sra. Conceição
sugeriu que no próximo ano efetuemos um seminário sobre os novos parâmetros bem como solicitou
que desse andamento no curso de planejamento, PLANEJASUS, visto ter recursos de Educação
Permanente, e ainda complementou que os órgãos fiscalizadores estão solicitando os cálculos de
como as compras estão se dando e que é muito importante termos em mão estas planilhas de acordo
com a nova portaria. Na apresentação do Grupo de Trabalho da Atenção Básica ênfase para o
Protocolo Regional de Diabetes e para o Seminário Programa Saúde na Escola. Na CIES, o
coordenador enfatizou os projetos do Médio Paraíba, citou a reunião no dia trinta de novembro sobre
os recursos financeiros e falou do fechamento do PAREPS, dois mil e quinze-dois mil e dezesseis. No
Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência foi citado os recursos disponibilizados para a rede
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de urgência bem como para a Rede Cegonha, falou de quanto foi significativo neste momento para os
municípios e informou que está sendo feito visitas as portas de entrada da rede de urgência a partir de
um check-list pactuado no grupo e na plenária anterior a fim de que todos já se organizem quando da
vinda do MS aos hospitais. No Grupo Condutor da RAPS foram apresentadas várias atividades
desenvolvidas pelos municípios bem como os Fóruns regionais que evidenciaram o protagonismo do
usuário, e finalizando a apresentação a Sra. Sonia como coordenadora do GC Redes apresentou um
resumo dos avanços e desafios de todos os grupos, dando ênfase para a importância da interligação
das Redes de Atenção, bem como demonstrar aos gestores e técnicos a importância da presença nas
reuniões e após o retorno das informações para os seus municípios. II. Pactuação - 1. Aprovação da
Ata da 10ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2015 - Foi informado que a ata da reunião ordinária de
número dez 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. Pactuação das suplências dos coordenadores do GT, GC e
CIES - Foi apresentado pela Secretária Executiva da CIR/MP, Sra. Sonia e teve por objetivo informar
aos gestores a inclusão das suplências dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho, Condutores e
CIES, aprovada pela plenária. 3. Pactuação Credenciamento e Habilitação do UNACON na Santa
Casa de Misericórdia (Readequação Portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2014) – Foi
apresentada pela subsecretária de Barra Mansa, Sra. Ana Lúcia Naves e teve por objetivo apresentar
aos gestores a implantação do serviço de oncologia na Unidade de Saúde - Santa Casa de
Misericórdia de Barra Mansa, no município de Barra Mansa, Portaria nº cento e quarenta, de vinte e
sete de fevereiro de dois mil e quatorze. Pactuado pela plenária. III. Informe - 1. Apresentação de
proposta da PPI no Bloco de Financiamento da HEMORREDE do Médio Paraíba - Foi
apresentado pelo técnico Suplente da Coordenação do GT de Planejamento, Sra. Claudia e teve por
objetivo apresentar aos gestores a proposta de transferência de recursos da HEMORREDE em bloco
enviando a Área Técnica da SES, SAECA, a fim de subsidiar a análise de pactuação da região do
Médio Paraíba. Será enviado a Superintendência de Atenção Especializada a fim de marcar uma
reunião com o GT da PPI da SES. Sr. Rodrigo enfatizou que através do GT PPI da SES deverá ser
feita uma reavaliação profunda da PPI e cabe colocar nos grupos esta discussão. Foi informado pela
Sra. Sonia que será enviado a SES para marcar uma reunião em conjunto entre o GT de Planejamento
do Médio Paraíba e do GT PPI da SES. 2. Resposta da SAFIE ao ofício nº 1027/2015 de 15/07/2015
– Município de Volta Redonda, acerca do fornecimento de colírios para o tratamento de
glaucoma pelo CEAF – Foi apresentada pela secretária executiva, Sra. Sonia e teve por objetivo dar
ciência aos gestores da resposta da SAFIE referente o ofício nº hum mil e vinte e sete de dois mil e
quinze enviado pelo município de Volta Redonda acerca do fornecimento de colírios aos pacientes
portadores de Glaucoma. Foi informado que ficará na responsabilidade do município o fornecimento. 3.
Resposta da Superintendência de Atenção Especializada, controle e avaliação – remanejamento
dos procedimentos de alta complexidade de neurologia e ortopedia do município de Resende –
Foi apresentada pela secretária executiva, Sra. Sonia e teve por objetivo apresentar aos gestores a
resposta da SAECA acerca do indeferimento do remanejamento dos procedimentos de Alta
Complexidade de Neurologia e Ortopedia por não haver habilitação dentro do município de Resende
para a execução dos mesmos. 4. Instrumentos formais de contratualização com os hospitais –
Portaria nº 2.839, de 29 de dezembro de 2014 – Foi apresentada pelo técnico de Resende, Sr.
Gustavo e teve por objetivo apresentar aos gestores as informações sobre os Instrumentos formais de
contratualização com os hospitais referentes à Portaria nº dois mil, oitocentos e trinta e nove, de vinte
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e nove de dezembro de dois mil e quatorze. Foi proposto pela plenária o envio de comunicação a SES
e MS sobre a prorrogação do envio das contratualizações dos municípios bem como efetuar uma
Deliberação ad referendum da contratualização dos hospitais dos municípios da região do Médio
Paraíba. 5. Adesão ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Gradua SUS –
2016/2017 com a Universidade UNIFOA, nos cursos de Medicina e Enfermagem e com a
Universidade UFF, no curso de Psicologia – Município de Rio Claro - Foi apresentado pela técnica
de Rio Claro, Sra. Cláudia e teve por objetivo apresentar aos gestores a proposta de Adesão ao
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Gradua SUS – dois mil e dezesseis/dois mil e
dezessete com a Universidade UNIFOA, nos cursos de Medicina e Enfermagem e com a Universidade
UFF, no curso de Psicologia. 6. Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro 249, referente ao
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Proposta 32512501000109010 –
Foi apresentada pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e teve por objetivo informar aos gestores sobre
o Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro Duzentos e Quarenta e Nove, referente ao
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Município de Volta Redonda. 7.
Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro Roma II, referente ao Programa de
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Proposta 32512501000109011 – Foi apresentada
pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e teve por objetivo informar aos gestores sobre o Atestado de
Conclusão da obra da UBSF - bairro Roma II, referente ao Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde – Município de Volta Redonda. 8. Atestado de Conclusão da obra da UBSF bairro Jardim Belmonte, referente ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de
Saúde – Proposta 32512501000112004 – Foi apresentada pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e
teve por objetivo informar aos gestores sobre o Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro
Jardim Belmonte, referente ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde –
Município de Volta Redonda. 9. Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro Jardim
Belvedere, referente ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Proposta
32512501000112003 – Foi apresentada pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e teve por objetivo
informar aos gestores sobre o Atestado de Conclusão da obra da UBSF - bairro Jardim Belvedere,
referente ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Município de Volta
Redonda. 10. Adesão ao 3º ciclo do PMAQ (Portaria nº 1645, de 2 de outubro de 2015) – Foi
apresentada pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e teve por objetivo informar aos gestores sobre as
equipes do município de Volta Redonda que aderiram ao programa. Recontratualização: cinquenta e
nove equipes de Saúde da Família e quarenta e uma equipes de saúde bucal (equipes participantes
do segundo ciclo do PMAQ); Contratualização: um NASF, três equipes de saúde da família
(aguardando homologação do MS). Foi solicitada pelos gestores dos municípios presentes na plenária
que fosse efetuado uma comunicação sobre a adesão de todos os municípios no terceiro ciclo do
PMAQ. 11. Contratualização dos Hospitais: Hospital São João Batista e Hospital Municipal
Munir Rafful – Foi apresentada pela Secretária de Saúde, Sra. Marta e teve por objetivo informar aos
gestores sobre a contratualização dos Hospitais: Hospital São João Batista e Hospital Municipal Munir
Rafful no município de Volta Redonda. A Secretária de Saúde do município de Quatis, Sra. Ana Lucia,
solicitou inclusão de pauta com relação ao processo de desinstitucionalização dos pacientes
internados na CLIVAPA. Informou que todo o processo foi encaminhado através da CIR de forma
muito rápida, mas, que ao chegar à Área Técnica da SES não houve retorno, nem alguma alternativa
para a situação vigente. A orientação inicial da Área Técnica da SES foi a constituição da equipe e
posterior credenciamento, mas quando a GSM recebeu o projeto, sinalizou uma outra interpretação da
4
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portaria que cria a Desins. Relatou que tentou marcar uma reunião com o Ministério Público para
informar que não tem recurso para manter a equipe e que foi feita uma identificação pela equipe de
Desins de oitenta e três pacientes de longa permanência e que vinte já estão desinstitucionalizados.
Informou ainda que está a seis meses bancando a equipe com recurso próprio, que a equipe fez uma
parceria com a Fundação Leão XIII e que realizou levantamentos epidemiológicos e que identificaram
muitos problemas de saúde nos pacientes. Sr. Rodrigo fala de todo o processo que é muito
burocrático, e a Sra. Monica através de várias abordagens citou que se o município não tem paciente,
sugeriu que quem vai realizar o tratamento deveria ser o município que tem o paciente na instituição.
E, finalizando Ana Lúcia informou que o município não tem como arcar com as despesas e se não for
possível o credenciamento da equipe, a mesma será desfeita. O Ministério Público cobra a todo o
momento. Falou que o processo para Intervenção Judicial na CLIVAPA está na mesa da promotora de
Tutela Coletiva de Volta Redonda. Neste momento Sra. Marta alertou a secretária de Quatis que a
responsabilidade do bom ou mau funcionamento da instituição é de responsabilidade do gestor. Sra.
Conceição, secretária de saúde de Piraí, informou sobre os pagamentos do PAHI e citou alguns
municípios que irão receber os repasses, mas que está com um certo atraso. Foi solicitado pelo
município de Rio Claro a inclusão sobre o acompanhamento do sistema do TCE com relação as
demandas e ofertas do município, solicitou ao técnico de Resende, Sr. Gustavo que explicasse visto o
seu município ter sido piloto na região. Ele explicou que foi efetuada uma tabulação de dados por
unidade, se utilizou do sistema de regulação, dos dados das empresas contratadas e que colocou
algumas pessoas responsáveis para efetuar o cálculo. Sugere que todos se apropriem da Portaria nº
hum mil seiscentos e trinta e um e que com o cálculo cos parâmetros facilita a inclusão das
informações. O secretário do município de Resende, Dr. Daniel, pediu a palavra para falar sobre a
recente Portaria ministerial da rede de urgência e emergência com relação a denominação do Hospital
de Emergência que passou a ser Hospital Geral. Foram esclarecidas várias questões como: Manifestação pelo município ao Ministério da Saúde sobre a mudança, - Avaliar a habilitação da
neurocirurgia, ortopedia. E, ainda foi sugerida que se efetue uma revisão no SCNES dos leitos
habilitados, pois é de onde o MS se baseia. Dr. Brito expressou a preocupação dos pagamentos dos
especialistas vista a classificação do hospital e os repasses financeiros. Sr. Rodrigo também sugeriu
um pleito para a certificação do plano regional da RUE. Foi solicitado ao Sr. Gustavo que ele oficialize
através de documento (ofício) todos os questionamentos. 12. Informes Grupos de Trabalho, Grupos
Condutores, CIES e CIB. GC Redes – Efetuar apresentações da Rede de Atenção à Saúde –
“Avanços e Desafios”; GC RAPS - Organização dos Fóruns regionais em dois mil e dezesseis –
Metodologia uniforme, Apresentação dos avanços e desafios, Proposta dos próximos fóruns nos
municípios ausentes – fortalecimento das ações; GC RUE - Adiada para 14/12 – visto às visitas aos
Hospitais; Executiva CIES - Apresentar aos gestores informações acerca dos processos de
contratualização do COAPES a fim de facilitar o acompanhamento da integração ensino-serviço nos
territórios e instrumentalizar a participação do controle social nos processos de educação permanente
a partir da transparência pública, consolidação do PAREPS dois mil e quinze/dois mil e dezesseis; GT
Planejamento - Reorganização do método de cálculo da PPI - HEMORREDE para apresentação na
CIR em Barra Mansa, Apresentação da planilha dos novos parâmetros – Portaria nº hum mil,
seiscentos e trinta e um; GT Atenção Básica - Fórum de Atenção Básica – quinze de dezembro de
dois mil e quinze, Mudança de data do GT de Atenção Básica de dezessete de dezembro para onze
de dezembro, Trazer sugestões dos municípios para o planejamento dois mil e dezesseis (PMAQ),
Voltar o grupo da Saúde Bucal, Criação de Grupos condutores nos municípios para Discussão do
5
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Protocolo de Diabetes; GC Rede Cegonha - Apresentação do resumo do GC Estadual da Rede
Cegonha, Apresentação dos remanejamentos de PPI da obstetrícia pelo coordenador do GT de
Planejamento, Constituição da composição colegiada de coordenação, Apresentação dos recursos
financeiros da Portaria nº hum mil, seiscentos e nove; e GC RCPD - Presença dos municípios de
Pinheiral e Quatis, NDVS e SE/CIR. Adiada por falta de quórum; CIB – realizada em doze de
novembro de dois mil e quinze. Apresentação: Relatório Gerencial da REUNI - Apresentada uma
nova ferramenta da regulação, secretários vão indicar uma pessoa que será a responsável – Solicitar
através do email: regulacao.rj@gmail.com; Terapia Renal Substitutiva – TRS – Portaria nº trezentos e
oitenta e nove de treze de maio de dois mi e quatorze; ciclo de treinamento em manejo clínico da
Dengue/RJ; Pactuação: Referendar a Deliberação CIB-RJ n. três mil, quinhentos e sessenta e
três/dois mil e quinze – remanejamento dos saldos financeiros; Reunião da CIB – Dezembro – Alterada
data para o dia sete de dezembro de dois mil e quinze às quatorze horas. Informes Gerais: Situação
da pactuação nos municípios e Estado – dois mil e quinze – Médio Paraíba – ok ; Zika Vírus MICROENCEFALIA – emergência na saúde; Reprogramação de recursos financeiros - Educação
Permanente. 13. Informes Portal Notícias - SES/RJ - Secretaria de Estado de Saúde - Foi
informado pela Representante da SES, Sra. Rosemary. Informou aos gestores o que a Secretaria de
Estado de Saúde disponibilizou no canal Notícias da SES. 14. Informes Gerais: Foi informado pela
Representante da SES, Sra. Rosemary. Apresentou os eventos da região do Médio Paraíba no mês de
dezembro de dois mil e quinze, bem como as pendências de envio de planilhas com informações
solicitado nos GC, GT e CIES. Ênfase para LANÇAMENTO DO LIVRO: “Educação Permanente em
Saúde: Caminhos percorridos na região do Médio Paraíba, Estado do Rio de Janeiro” - no dia
dezesseis de dezembro de dois mil quinze às quinze horas. Sra. Rosemary encerrou a plenária
agradecendo a presença de todos, Dr. Luiz Antonio agradeceu a todos, sinalizou que todas as falas
são pertinentes diante da situação atual do país e convidou a todos para o almoço. Sra. Rosemary deu
por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima reunião, a se realizar
no dia dezesseis de dezembro de dois mil e quinze, às nove horas, no município de Volta Redonda,
com pauta e local a serem informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria
Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Barra Mansa, vinte e sete de novembro de dois
mil e quinze.
____________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
___________________________________
Gilson de Souza Lima
SMS de Barra do Piraí
__________________________________
Luiz Antônio Almeida Viana
SMS de Barra Mansa
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_________________________________
João Ferreira Lima
SMS de Itatiaia
__________________________________
Lauryston Guimarães de Oliveira
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis

___________________________________
Daniel Brito Pereira
SMS de Resende
__________________________________
Sra. Stella Reis Machado
SMS de Rio Claro
___________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores
____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda
____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES
____________________________________
Mônica Clemente Machado
Representante Suplente do Nível Central
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