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Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às dez horas, foi realizada no município de
Quatis, no auditório da prefeitura municipal, localizado na rua Ana Ferreira de Oliveira, número
quarenta e sete – bairro Bondarovsky, a sétima 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. Ed Amaral da Silva Assistente da SE-CIR/MP, Sra. Elisabet Pauer - representante a titular do nível central e Sr.
Melquezedec Alves - coordenador da Central Regional de Regulação do Médio Paraíba. Secretarias
Municipais de Saúde: SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da
Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto Reaql, Sr. Luiz Fernando Curty Jardim; SMS de Quatis, Sra.
Ana Lúcia N. da G. Galvão; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta M. Ferreira e SMS de Valença, Sra.
Soraia Furtado da Graça. Compareceram ainda: Sr. Rodrigo Lages, representante técnico da região do
Médio Paraíba e Técnicos(as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Edmilson e Sra. Ludmila
Melo; Barra Mansa, Sra. Isabela Barreto; Porto Real, Sra. Giane Gióia, Sra. Vanila Azevedo e Suzane
Balieiro; Quatis, Sra. Cleonice Ramos e Elizangela Moreira; Valença, Sr. Guilherme Amaral e Volta
Redonda, Sr. Rogério José da Silva, Sr. Bruno Feritas, Sra. Rosa Lages Dias e Sra. Hélia Maia. Resumo
dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, seis Secretários de Saúde:
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários
a SMS de Barra do Piraí, SMS Barra Mansa, SMS Itatiaia, SMS de Resende, SMS Rio das Flores e SMS
de Volta Redonda. A Sra. Sonia iniciou a plenária dando boas vindas e justificou a ausência da Sra.
Rosemary, representante do nível central e de sua suplente, Sra. Izabela, informando ainda a presença da
Sra. Elisabet Pauer, representando a Secretaria Estadual de Saúde, solicitou a inversão do ponto de pauta
de pactuação de Valença considerando que a gestora teria que se ausentar por um compromisso no
município relativo à saúde mental, que não poderia deixar de se fazer presente, com o acordo da
plenária. Após a apresentação do ponto de pauta do município de Valença, cuja descrição se encontra na
ordem de pauta, Sra. Sonia passou para o item de apresentação, convidando o Sr. Rogério para
explanação do assunto. Pauta: I. Proposta de descentralização das ações de Vigilância Sanitária no
município de Volta Redonda – Sr. Rogério iniciou falando sobre a inserção de fato da vigilância
sanitária no GT de Vigilância em Saúde, pois este componente sempre ficou distante das discussões e
trabalhos do grupo. Apresentou as competências da VISA municipal conforme a Resolução SES número
um, zero, cinco, oito que excetua os hospitais e clínicas com internação e os serviços intra hospitalares
que são o foco da propostas e como justificativas da proposta de descentralização, querem buscar maior
agilidade nas licenças sanitárias pois há demora no atendimento às solicitações de licença por parte da
VISA da SES e as solicitações insistentes por parte dos hospitais municipais na concessão de licença,
que em gestão anterior eram emitidas de forma irregular. Falou da infra estrutura e equipe que possui o
município, e enfatizou que para a viabilidade desta proposta se faz necessário capacitação teórica e
prática através da SES, disse ainda sobre o mal estar junto à SES diante da apresentação da proposta,
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que na realidade não há e não houve a intenção de xxxx, e sim de principalmente corrigir dirtorções de
atos anteriores. Sra. Conceição falou que o momento é bastante propício para essa negociação, sem antes
de fato haver a capacitação através da SES. Sr. Rogério citou o fato das indústrias de alimento que agora
é de responsabilidade municipal comunicar a ANVISA a instalação de indústrias de alimento nos
municípios, no entanto, não houve nenhuma capacitação de como se realiza esta ação, ou seja não houve
nenhuma orientação quanto ao ato administrativo do fato. Apesar de ter encaminhado o pedido para a
capacitação está há quatro meses aguardando. Antes de passar para os itens de pactuação, Sra. Sonia
informou a plenária o pedido de inclusão de duas pautas: no item de pactuação, a Oficina de AIDPI e o
cofinanciamento estadual do hospital regional e de informe, propostas de emenda parlamentar de Volta
Redonda. Falou ainda sobre as pautas de Barra do Piraí de informe sendo um deles de remanejamento de
PPI que na ausência do gestor seriam retirados de pauta, porém o mesmo justificou sua falta por agenda
importante no município, a plenária acordou a inserção e manutenção da pauta do município. II.
Pactuação – 1. Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária - Não havendo solicitação de ajustes na
ata da sexta reunião a mesma foi pactuada pela plenária. 2. Solicitação de habilitação do CAPS I –
Nilton da S. Emiliano (Quatis) – Sra. Ana Lúcia explicou que ainda estão aguardando a visita do
Estado para a liberação da habilitação. Informou ainda que a CLIVAPA tem atualmente 30 pacientes
internados, eram 300 pacientes. Agradeceu a colaboração dos municípios nesse processo, promovendo o
retorno de seus pacientes para os municípios de origem. Isso foi muito importante na redução do número
de pacientes internados. A plenária acordou a solicitação. 3. Solicitação de habilitação para Hospital
Especializado em Cuidados Prolongados na Associação do Hospital de Santa Isabel (Valença) – O
Sr. Guilherme explicou que trata-se de solicitação da SMS/Valença de habilitação de 40 leitos de longa
permanência no Hospital Santa Isabel. Já estão providenciando junto a Direção do Hospital a adequação
às exigências da Portaria, orientados pelo Sr. Rodrigo Lages em todos os trâmites desse processo. A Sra.
Elizabet considerou acertada a escolha do município em fazer esta parceria com uma instituição como a
Santa Isabel, que ela teve a oportunidade de avaliar em visita pelo Estado e que ficou muito satisfeita
com a gestão implantada pela direção desse Hospital. Sra. Sonia solicitou à Secretária Sra. Soraia que
fosse trazida para conhecimento dos membros da CIR, uma apresentação sobre a Associação do
Hospital de Santa Isabel, quando o processo estiver concluído. A plenária acordou a solicitação.
Inclusão de pauta: 1. Oficina AIDPI (SAB) – Sra. Sonia apresentou os seguintes critérios para a
definição dos participantes da oficina: ser profissional enfermeiro e médico da Atenção Básica; os
participantes deverão ter disponibilidade para cumprir toda a carga horária da oficina; serão vinte
alunos por turma e região; os municípios sedes devem garantir a infra estrutura necessária para
realização da oficina, sala com trinta cadeiras móveis, projetor data show, computador, flip-chart com
três canetas pilot, café, água e copos descartáveis, cópia dos manuais de acorod com o número de
profissionais participantes do município, devem ainda providenciar o transporte e liberação dos
funcionários. A plenária pactuou os critérios. 2. Cofinanciamento Estadual do Hospital Regional do
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Médio Paraíba (SE/CISMEPA) – Sra. Conceição explicou que o cofinanciamento Estadual do
Hospital Regional, de recurso de fonte federal estimado em trinta e seis milhões (R$36.000.000,00)
anuais a serem repassados em doze (12) parcelas mensais para o pleno funcionamento do Hospital.
Explicou que este assunto está sendo trazido para CIR ratificar a deliberação conjunta da CIB e
esclarecer para os secretários como será feito antes de passar na CIB. Neste momento chegou o novo
Secretário de Saúde de Porto Real, dr. Luís Fernando, que foi apresentado a plenária e recebeu as boas
vindas. A plenária acatou a proposta do cofinanciamento. III. Informes – 1- Conferência Estadual e
Regionais de Vigilância em Saúde – Sra.Sonia relatou o resultado da primeira Conferência Regional
de Vigilância em Saúde do Médio Paraíba, que aconteceu em Volta Redonda, na UFF - Campus
Aterrado, nos dias quatro e cinco de agosto do corrente. Agradeceu a todos os municípios que através de
seus representantes apoiaram e trabalharam com muito afinco na preparação e a realização dessa
Conferência. Informou o numero de participantes e que as palestrantes da abertura foram Inês Leoneza
e Rosemary Rocha. Informou o número de propostas definidas de acordo com os eixos temáticos, assim
com os delegados e suplentes eleitos para a Conferêncai Estadual de Vigilância em Saúde. Sra.
Conceição fez um alerta a respeito da decisão do estado de não custear os delegados para a Conferência
Nacional em Brasília. E Sonia esclareceu que ainda não estava definido quantos dias seriam a
Conferência Estadual e que havia uma possibilidade de ser em apenas um dia. Informou estar no
aguardo de atualização destas informações. Mas que cada município faria a despesa de seus delegados
para a Conferência Estadual..2. Solicitação de indicação do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia
(SAB/SES) – Foram atualizadas as indicações de técnico dos municípios para o Ponto Focal da
Microcefalia e que alguns municípios ainda não haviam enviado suas indicações. Cleonice informou que
não recebeu as orientações ainda e pediu para e SE/CIR enviar novamente para seu e-mail. 3. Situação
dos Planos de Contingência para Desastres e enfrantamento da Sífilis, e indicação do Técnico
Municipal de referência para DCNT – Sonia informou que foi reqlizado no dia 23 de agosto o Fórum
da Sífilis, na UGB, em Volta Redonda, com a participação de cento e setenta pessoas e que as palestras
da Dra. Juliana Monteiro, Dr. Eduardo Candanoza Ulloa, e Francisco do programa IST/SES, foram nível
excelente. Informou que após as palestras, houve debates em grupos e o preenchimento da planilha
matriz problematizadora de acordo com a linha de cuidado deste agravo. 4. Avaliação dos Planos
Regionais da Rede Cegonha (SAB) – Foi atualizado o andamento da revisão do Plano de Ação da
Rede Cegonha, que será apresentado à plenária no mês de outubro. 5. Acompanhamento da agenda de
implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba – o Sr. Rodrigo Lages informou que foi eleita a
nova diretoria do CISMEPA, que ficou constituída com os seguintes nomes: Presidente – Sr. Ednardo
prefeito de Pinheirral; Vice Presidente – Samuca Silva, prefeito de Volta Redonda, Secretária executivaSra. Maria da Conceição, Secretária de Saúde de Piraí e Presidente do COSEMS e Secretária Adjunta,
Sra. Maria Augusta, Secretária de Rio Claro. Informou sobre agenda com o governador junto com a
diretoria do CISMEPA onde foi reiterado o compromisso de gerir o HR com treze entes consorciados,
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os doze municípios e o Estado. Conseguiu apoio do PROAD que farão visita junto com o CONASEMS
ao hospital e ainda a constituição de comissão permanente com representação dos doze municípios do
Médio Paraíba, para discussão do modelo político administrativo e modelo assistencial já definido mas
precisa revisar. Conceição enfatiza a necessidade de rediscussão no GC RUE sobre a entrada e
transferência dos pacientes nas portas de entrada. 6. Resposta à solicitação de esclarecimentos quanto
à definição de referência para o procedimento de vitrectomia (SE/CIR-MP) - Sra. Sonia fez a
leitura da resposta da SAECA sobre a solicitação de esclarecimento encaminhada. A mesma informa
sobre a rede constituída no estado e relata a impossibilidade de remanejamento voltado para apenas um
procedimento mas pelo conjunto de média e alta complexidade. Sra. Giane informou que definiu por
Petrópolis e Sr. Edimilson diz que a Clínica de Petrópolis não atende ao município. Sr. Rodrigo fala que
o teto está em Nova Iguaçu, porém o mesmo naã atende à ninguem. Foi proposto estudo para solicitar
que este recurso seja remanejado para a região discutindo a proposta no GT de planejamento. 7.
Resposta à solicitação de remanejamento de PPI apresentada pelo município de Porto Real, em
procedimento de ortopedia (SE/CIR-MP) – Sonia fala sobre o retorno da SAECA sobre a solicitação
de remanejamento de Porto Rela em procedimentos de ortopedia, segundo o documento inviabilizado o
referido remanejamento por constar procedimentos de Alta Complexidade não executado pelo município
de Piraí. Sra. Giane informa que já tomou providência quanto ao fato. 8. Propostas decorrentes de
emenda parlamentar (Barra do Piraí) –Sr. Edmilson informa sobre as propostas decorrentes emenda
parlamentar para aquisição de equipamento e material permanente, de valores e unidades diversas. 9.
Solicitação de remanejamento de teto da PPI (Barra do Piraí) – Sonia informa que apesar da
ausência do secretário de Barra do Piraí, este item será apresentado de acordo com o aceite da plenária.
Sr. Edmilson esclarece que se trata de remanejamento de procedimentos de UTI Neonatal do município
de Resende para Barra do piraí, com o aceite do executor anterior. 10. Propostas decorrentes de
emenda parlamentar (Rio Claro) – Sra. Maria Augusta informa sobre as propostas decorrentes
emenda parlamentar para aquisição de equipamento e material permanente, de valores e unidades
diversas. 11. Incorporação à rede municipal de Volta Redonda do antigo Hospital São Camilo
(Volta Redonda) – Sra. Hélia e Sra. Rosa informam sobre a decisão do prefeito do município em
incorporar a rede a estrutura do antigo Hospital São Camilo para dentre outras necessidades, otimizar a
capacidade do Hospital do Munir Rafful,. 12. Dificuldade de acesso na regulação dos leitos de UTI
(Porto Real e Quatis) – Sra. Geane relatou que houve a regulação da criança para o prestador de
Resende, mas que no entanto, houve a recusa em receber a criança, alegando falta de pagamento por
parte da SES/RJ. Sra. Cleonice relata que a mesma situação ocorreu com o município de Quatis,
paciente regulado pela central com recusa do prestador com a mesma alegação. Foi sugerido que esta
situação seja oficialmente relatada à SES pedindo esclarecimentos. Sra. Sonia informa que será dado o
encaminhamento. Inclusão: Propostas decorrentes de emenda parlamentar (Volta Redonda) – Sra.
Rosa informa sobre as propostas decorrentes emenda parlamentar para aquisição de equipamento e
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material permanente, de valores e unidades diversas. 13. Grupos de Trabalho, Grupos Condutores,
CIEs e CIB – Sra. Sonia falou sobre a formação de grupo executivo da Vigilância em Saúde, com
membros da vigilância sanitária para fazer a discussão das ações da VISA; sobre o Seminário Regional
sobre Sífilis, que foi bastante produtivo e excelente participação dos municípios, ficando como
desdobramento para os municípios trabalhar as matrizes elaboradas nos grupos; falou ainda sobre o
capacitação em ventilação mecânica não invasiva, em parceria com o MOVELA e a empresa LUMIAR
no dia treze de setembro e deu os informe da CIB de interesse regional. 14. COSEMS – foi reforçado o
pedido para envio das avaliações da oficina de planejamento. 16. Informes Gerais –.Curso de
introdução à Política de Saúde modalidade à distância oferecido pelo TCE; Edital de chamamento
público da FUNASA para projetos voltados às ações de controle das arboviroses. À seguir Sra. Sonia
convidou a Secretária de Saúde de Quatis, Sra. Ana Lúcia para encerrar a plenária, a mesma agradeceu
a presença de todos e colocou o munípio de Quatis a disposição para receber a CIR quando necessário,
convidando a todos para o almoço. Sra. Sonia agradece a presença de todos, encerrando a reunião às
13:30 horas e convoca os participantes para a próxima reunião, informando que a data prevista será no
dia vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete, com horário e local a ser definido os quais serão
informados posteriormente. Eu, Sonia Regina S. de Paula Machado, Secretária Executiva da CIR – MP,
lavrei e assinei a presente ata. Quatis, trinta de agosto de dois mil e dezessete.
___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real
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____________________________________
Ana Lúcia N. da G. Galvão
SMS de Quatis

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

____________________________________
Elisabet Pauer
p/ Representante Titular Nível Central
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