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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, foi realizada no município
de Barra Mansa, na Maçonaria – Centro, localizado na Rua São Sebastião nº 8, a 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 Nível Central da SES/RJ e Sr. Melquezedec Alves - coordenador da Central Regional de Regulação do
Médio Paraíba da SES/RJ. Representantes do Ministério da Saúde, Programa Mais Médicos, Sra Isis Leite e da
OPAS/PMMB, Sra Arelys Dorta Delge. Prefeito Municipal de Barra Mansa, Sr. Rodrigo Drable e Vereador
do município, Sr. Marcelo Borges. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sra. Margareth
Rose Milward de Andrade; SMS de Barra Mansa, Sr. Sergio Gomes da Silva; SMS de Itatiaia, Sr. Jorge Figueira
de Carvalho, SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza
Rocha; SMS de Porto Real, Sr. Cyrano Santos; SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira e SMS de
Rio das Flores, Sr. Marcos André Moura Rocha. A Secretária de Saúde de Valença, Sra. Soaria Furtado da Graça
e a Secretária de Saúde de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira Monteiro justificaram a ausência visto
compromissos com o Ministério Público. Técnicos (as) Municipais: Sra. Simone Tisse, Sra. Izabela C. Barreto,
Sras. Renata Oliveira e Regina Monteiro de Barra Mansa; Sr. Antonio Pacheco – Subsecretário de Saúde e Sra.
Rozimeire Cirera Franco de Itatiaia, Sra. Cleonice R. Silva de Quatis, Sr. Gustavo Fichter de Resende, Sr. Wagner
Christo do Rosario, Sub-Secretário de Saúde e Sra. Beatriz X. Ramos de Souza, de Rio Claro, Sr. Leonardo
Magalhães de Rio das Flores e Valença; e Sra. Rosa Lages Dias e Sra. Rosely Frossard de Volta Redonda.
Convidados: Sra. Teresa Cristina Bastos – Gerente Administrativa da ONCOBARRA de Barra Mansa, Sr. José
Luiz da Silva – SAMU. Compareceu ainda: Sr. Rodrigo Lages, representante da CT/CIB da região do Médio
Paraíba. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, oito Secretários de
Saúde: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Resende e Rio das Flores; ficando sem
representação de secretários a SMS de Quatis, SMS de Rio Claro, SMS de Valença e SMS de Volta Redonda. Sra.
Sonia iniciou a plenária dando boas vindas, a seguir o representante da Maçonaria desejou a todos um ótimo dia e
passou a palavra para o Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Drable, que cumprimentando a todos fez uma fala
abordando as dificuldades do município, bem como da região, mas ressaltou que a união com certeza fortalecerá a
todos. Em seguida passou a palavra para o Secretário de Saúde de Barra Mansa que cumprimentando a todos
agradece e ressalta que estamos em mais um encontro e o primeiro de dois mil e dezessete. Ressalta que temos
que nos unir para não perdermos o que consquistamos, agradece a Secretaria Estadual, mas pede que as áreas
técnicas prestem mais atenção, na mudança de rotinas e fluxos sem informar aos municípios. Sra. Rosemary
também deseja boas vindas a todos e reforça o quanto a região é organizada. I. Apresentação - Regulação
(Superintendência de Regulação/SES) – Sra. Sonia informou que não será realizada esta apresentação
considerando que a superintendência realizou encontro com as regiões. Informou ainda, que está programado
novo encontro para contemplar aqueles que não tiveram a oportunidade de comparecer no primeiro momento. 2.
Programa Mais Médicos para o Brasil com panorama regional (SAB/SES) – Sra. Irís iniciou apresentou
todos os aspectos e informações relevantes quanto ao Programa Mais Médicos e esclareceu as dúvidas dos
municípios. Registrou a presença da Sra. Arely Dorta, representante da OPAS. Ìris informa que na região sete
municípios aderiram ao programa em curso com trinta e seis profissionais médicos. Enfatiza a importância da
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contrapartida dos municípios para o sucesso do programa. I. Pactuação – Sra. Rosemary solicitou a inclusão de
duas pautas: 1 - Qualificação de 04 leitos de UTI – Porto Real; 2- Prestação de contas – POA SAMU – 4º
Trimestre de 2016, que foi acatado pela plenária. 1. Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária CIR/MP de
2016 - não havendo solicitação de ajustes na ata da oitava reunião a mesma foi pactuada pela plenária. 2.
Retificação da ata da 9ª reunião ordinária da CIR de 2014 – Sra. Sonia explicou que houve a necessidade de
fazer uma descrição mais clara sobre a saída do consórcio do prédio sede da SE/CIR e o fim das contrapartidas
assumidas pelo mesmo, no item de pauta sobre o plano de aplicação do recurso da CIR e solicitação de liberação
do recurso referente a 2011, atendendo demanda gerada por solicitação do jurídico do consórcio. A retificação foi
pactuada.3. Aprovação ad referendum das metas municipais do SISPACTO 2017 (ATPI-SES/RJ) – Foi
informado a todos sobre o processo de pactuação das metas do pacto interfederativo e o cronograma pactuado em
CIB com data final ao processo para trinta de março. Neste ato apresentou-se uma proposta de agenda aos
gestores, sendo dez de fevereiro foi apresentado o processo ao GT de Planejamento; quinze de março, reunião
ampliada da atenção básica, vigilância em saúde, Planejamento, rede cegonha e câmara técnica para discussão e
propostas de meta; de dezesseis a vinte e dois de março, discussão nos municípios e definição de suas metas e
aprovação nos conselhos municipais de saúde; vinte e quatro de março apreciação e pactuação das metas na
plenária da CIR e de vinte e quatro a trinta de março, inserção e validação no sistema SISPACTO. Alguns dos
presentes se manifestaram sobre o processo, a fragilidade no desenvolvimento do trabalho nos municípios pelos
profissionais muitas vezes no atendimento inadequado aos usuários refletindo no resultado negativo dos
indicadores; retirada de indicadores do processo de grande relevância para acompanhamento, a exemplo da
tuberculose; necessidade de melhorar o monitoramento, avaliação e planejamento das ações e indicadores. Alguns
gestores consideraram que a agenda proposta estaria muito apertada para apreciação nos conselhos considerando
algumas particularidades, assim foi proposto a antecipação da data da reunião ampliada para o dia oito de março,
oportunizando melhor discussão e prazo hábil para conclusão do processo. A proposta de antecipação foi aceita
pela plenária, devendo a secretaria executiva readeaquar a agenda à partir desta nova data, assim como foi
pactuado o compromisso de inserção e validação das metas no sistema. 4. Solicitação de mudança de UPA nova
para UPA Ampliada (Valença) – Antes de passar a palavra ao técnico do município, Sra. Sonia explica a
plenária a ausência da Sra. Soraia, secretária do município considernado que a mesma foi convocada pela justiça
para uma audiência, impossibilitando a presença da mesma na plenária. Por considerar uma situação de estrema
excessão a plenária entendeu por apreciar a pauta do município. Sr. Leonardo explicou a situação da UPA,
justificando a solicitação de mudança de modalidade, que apesar da conclusão de obra da UPA Nova,
financeiramente seria inviável para o município arcar com os custos da mesma. Além disso, na nova modalidade
ou seja UPA Ampliada de acordo com a portaria ministerial número dez de três de janeiro de dois mil e dezessete,
o financiamento pelo Ministério da Saúde contemplaria as necessidades e com um custo menor. A solicitação foi
pactuada. 5. Solicitação de credenciamento de Tomógrafo Computadorizado – (Resende) – Sr. Gustavo
explicou a solicitação do município para credenciamento do tomógrafo para o Hospital de Emergência Henrique
Gregori em Resende, sendo pactuado a solicitação pela plenária.I. Informe: 1. Caderneta da Gestante
(SAB/SES). – Sra. Sonia reforça junto aos gestores o informe encaminhado aos mesmos de que encontra-se
disponível no CGA o seguinte material: 1ª cota das Cadernetas da Gestante - 2ª e 3ª Edição; Manual de
preenchimento da Caderneta da Gestante e Fichas Perinatais. É necessário o agendamento para a retirada junto ao
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CGA, através do tel: 21-2624-1711. 2. Teste rápido de gravidez (SAB/SES). – Foi reforçado aos gestores o
informe encaminhado aos mesmos à respeito de informações do Ministério da Saúde sobre Teste Rápido de
Gravidez, a seguir descritas: no dia 09 de janeiro de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria
GM/MS nº 54/2017 (anexada ao informe), alterando o artigo 3º da Portaria nº 323/2016/GM/MS, que autoriza o
repasse de recursos, em parcela única, para Municípios, referente aos Testes Rápidos de Gravidez do Componente
Pré-Natal da Rede Cegonha. O artigo 3º se refere aos recursos orçamentários onerados, passando do Programa de
Trabalho 10.302.2012.20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha, do orçamento do Ministério da Saúde
(RCE-RCEG) para o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da
Família. “Informamos que está em vigência pela Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres a Ata de Registro de
Preço, a qual estados e municípios podem fazer adesão, para aquisição deste insumo. A Ata de Registro de Preço
foi realizada pelo Ministério da Saúde, com o intuito de reduzir o preço do insumo. No entanto, a adesão não é
obrigatória. Os gestores que tiverem interesse em aderir à Ata e realizar a compra devem acessar o sistema GRP –
Gestão de Registro de Preço, por meio do link http://grp.saude.gov.br/authentication e solicitar a adesão. Manual
de uso do GRP pela entidade interessada, bem como as portarias mencionadas, foram anexados ao informe.
Lembramos, ainda, que a compra desse insumo é fundamental para captação precoce das gestantes na Atenção
Básica. Esse teste não requer treinamento para ser realizado pelos profissionais de saúde e preferencialmente deve
ser feito pela Estratégia de Saúde da Família, no intuito de vincular a mulher ao serviço e descentralizar o prénatal.” As dúvidas devem ser encaminhadas para o PAISMCA/SES. 3. Solicitação de indicação do Ponto Focal
da Saúde para Microcefalia (SAB/SES) – Foi solicitado aos municípios atender a solicitação que foi enviada
através do Ofício Circular AS/SAB nº 1/2017 de 02 de fevereiro de 2017, para que seja encaminhado o nome e
contatos (telefone e e-mail) do servidor municipal indicado para a ser o Ponto Focal da Saúde para Microcefalia
(PFSM).
Os
contatos
devem
ser
encaminhados
para:
Superintendência
de
Atenção
Básica: sab.sas@saude.rj.gov.br, com cópia para a Secretaria Executiva da CIR. 4. Situação dos Planos de
Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação do Técnico Municipal de
referência para DCNT (SVS/SES) – Foi informado sobre a situação de entrega dos PC de Arboviroses,
Desastres e Enfrentamento da Sífilis na SES, bem como da indicação do técnico municipal de referência para as
Doenças Crônicas Não Transmissíveis a SVS. 5. Informativo Educação em Saúde n° 5 – Edição Especial
Arboviroses (SEDS/SES) - Reforçar junto aos gestores o informe encaminhado aos mesmos, contendo
informações sobre cursos, sites e informações sobre Arboviroses. 6. Solicitação de indicações de representantes
para as reuniões dos Grupos Técnicos CIR/MP (SE CIR) – Foi solicitado aos municípios o envio ou a
atualização das planilhas das indicações dos técnicos municipais já enviadas, que irão compor os grupos técnicos
da região. 7. Agenda das reuniões para o ano de 2017 da CT e CIR, GTs, GCs e CIES – Foi apresentada a
agenda das reuniões da CT e CIR, GTs, GCs e CIES para o ano de 2017. 8. Acompanhamento da agenda de
implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba (Plenária CIR MP) – Sr. Rodrigo falou sobre a reunião
dos prefeitos após o carnaval com o Secretário Estadual de Saúde, e a solicitação de ativar o grupo técnico da rede
hospitalar para discutir as questões relativas ao modelo de gestão do hospital, o funcionamento e eventuais
correções do perfil assistencial. 9. Solicitação à SAECA de atualização dos arquivos da PPI – exercício 2016
(Porto Real) – Sr. Cyrano informou que encaminhou a SAECA/SES o pedido de atualização dos arquivos da PPI
do exercício de 2016, a fim de proceder levantamentos para a execução dos procedimentos e/ou remanejamentos
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que se fizerem necessários. 10. Solicitação de esclarecimentos quanto a execução dos exames na
ONCOBARRA (Porto Real) – Sr. Cyrano solicita esclarecimentos quanto à execução dos exames pedidos pela
ONCOBARRA, para os pacientes regulados ao serviço, considerando que anteriormente para os pacientes
regulados a unidade de atendimento em Volta Redonda todo o processo era realizado nesta unidade. O secretário
de saúde de Barra Mansa, faz os esclarecimentos necessários. Foi proposto que para a próxima plenária os dois
serviços de oncologia da região façam uma apresentação dos serviços, descrevendo seus fluxos e serviços
prestados. 11. Proposta de aquisição de equipamento e/ou material permanente decorrentes de emenda
parlamentar e outras (Barra do Piraí) – Foi apresentado a descrição das propostas encaminhadas pelo
município de Barra do Piraí, sendo: proposta nº 01606.604000116-001 das seguintes emendas parlamentares:
28810009 no valor de R$ 310.130,00 e 15080001 no valor de R$ 400.000,00 para aquisição de equipamentos e
material permanente; da proposta nº 01606.604000-1160-9, decorrente da emenda parlamentar 35730003 no valor
de R$ 180.000,00 para aquisição de equipamentos e material permanente; da proposta nº 01606.604000116-010,
decorrente da emenda parlamentar 15040006, no valor de R$ 87.017,00 para aquisição de medicamentos; da
proposta nº 36000.9250702/01-600 decorrente da emenda parlamentar 30390015, no valor de R$ 200.000,00 para
incremento do PAB e da proposta nº 36000.9256802/01-600 decorrente da emeda parlamentar 15040006, no valor
de R$ 300.000,00 para incremento da MAC. 12. Comunicado AR/SECIRMP nº 002/2017 sobre os

Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - O comunicado contendo o andamento
dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, será enviado via
e-mails aos membros da CIR. Foi destacado que os exames de teste do pezinho serão realizados pela
APAE, e no dia quinze de março será realizada uma reunião com os municípios. Sonia informou que
serão realizadas reuniões dos grupos de forma ampliada para fortalecer a articulação entre eles e
otimizar recursos. Neste momento foi inserido o informe do remanejamento de PPI de Rio das Flores e
foi solicitado a entrega dos documentos para dar andamento de acordo com o fluxo estabelecido. Sra.
Rozimere do município de Itatiaia solicitou esclarecimentos sobre a Hemodiálise cujo prestador de
Resende tem condições de ampliar o serviço mas que depende do gestor local para solicitar o aumento
de teto do financiamento. O técnico de Resende informa que o município não tem condições de faturar o
serviço sem o mesmo, estar credenciado. Foi sugerido que verificasse esta demanda do prestador. Foi
solicitado por alguns gestores se era possível encaminhar solicitação ao Ministério da Saúde para
adiamento da avaliação do PMAQ. Sra. Conceição informa que é possível encaminhar através do
COSEMS, no entanto enfatiza que é preciso ficar atento quanto a redução do recurso. Será encaminhado
aos municípios pela SE/CIR email para manifesto do pedido. Sra. Conceição falou sobre a portaria
trezentos e oitenta e um de seis de fevereiro de dois mil e dezessete e os prazos para as obras.
13.Informes COSEMS – foi informado sobre o Encontro da Regulação no mês de novembro e a
discussão do Plano de Atenção Oncológica. O Secretário de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes da Silva
agradece a presença de todos, convidando para o almoço. Sra. Sonia agradece a presença de todos, e
convoca os participantes para a próxima reunião, informando que a data prevista será no dia vinte e
quatro de março de dois mil e dezessete, com horário e local a ser definido os quais serão informados
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posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a
presente ata. Barra Mansa, vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
_________________________________
Margareth Rose Milward de Andrade
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

__________________________________
Jorge Figueira de Carvalho
SMS de Itatiaia

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
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__________________________________
Cyrano Santos
SMS de Porto Real

__________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

____________________________________
Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES
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