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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, foi
realizada no município de Pinheiral, no Centro de Treinamento João Havelange – Pinheiral - RJ, a
segunda 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. Izabela Matos Ribeiro - Assessoria de Regionalização, Sr. Márcio Malheiros e Sra.
Viviane Protázio da Silva da CREG-MP, Sra. Jussara Medeiros e Sra. Arcilez Gregório - técnicas do
NDVS-MP; Apoiadora regional do COSEMS/RJ - Sra. Marcela de Souza Caldas; Secretarias
Municipais de Saúde - SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César Reis de Miranda; 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 Quatis, Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão;
SMS de Rio Claro, Sr. Claudio de Souza – Secretário interino; SMS de Rio das Flores, Sr. Antônio
Rodrigues Grijó e SMS de Volta Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: o
Subsecretário da SMS de Barra Mansa, Sr. Carlos Antônio Bonfim; Técnicos (as) Municipais – Sr.
Edmilson Marques Pereira de Barra do Piraí; Sra. Isabela Correa Barreto, Sra. Daniele Cicoti Martinez,
Sr. Phelipe de Sousa Mantesso, Sra. Julita Nascimento Cunha, Sra. Lilia Carneiro de Souza e Sr.
Andre Luiz Jacob de Barra Mansa; Sra. Mariana S. Almeida, Sra. Adriane G. da Rosa, Sra. Luciana
Castro, Sr. Carlos Augusto S. Neves e Sr. Leandro Novaes Barboza de Pinheiral; Sra. Érica Rabelo de
Almeida de Quatis, Sra. Claudia de Sá X. Monteiro de Rio Claro; Sra. Laisa Machado de Rio das
Flores e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda; Sr. Luiz Carlos Rodrigues, Sra. Luciana
Escobar Maia e Sr. José Guilherme G. Bustamonte do CEREST I - sede Volta Redonda e Sra. Regina
Maria Quaresma do CEREST II - sede Resende. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a
presença da representação da SES, oito Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí,
Quatis, Rio Claro, Rio das Flores e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS
de Barra Mansa, SMS de Porto Real, SMS de Resende, e SMS de Valença. Sra. Sonia deu início à
plenária passando a palavra para o Secretário de Saúde de Pinheiral, Sr. Lauryston Guimarães de
Oliveira, que cumprimentando a todos, desejou uma ótima reunião e registrou os momentos ímpares
que acontecem nas plenárias. Sra. Sonia registra que a representante do nível central da SES, Sra.
Rosemary se encontra de férias e que a Sra. Izabela Matos Ribeiro assessora da Assessoria de
Regionalização presente na plenária, a partir desta será a suplente do nível central SES nas reuniões
da CIR em substituição a Sra. Monica Clemente Machado. Sra. Sonia registra ainda que o Sr. Claudio
de Souza está como Secretário de Saúde interino do município de Rio Claro. I. Apresentação – 1.
Apresentação do resultado da avaliação do Seminário Regional do Médio Paraíba – Cenário
atual de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus – O desafio da Intersetorialidade nas ações de
controle do Aedes aegypti – Foi apresentado pelas técnicas Sra. Arcilez e Sra. Jussara o resultado
das avaliações do seminário, solicitando a plenária considerações acerca do processo. Sr. Claudio de
Rio Claro falou que a saída dos gestores para a reunião do CISMEPA ocasionou um esvaziamento e
que nas apresentações realizadas durante o decorrer do seminário era de suma importância que os
secretários estivessem presentes para o reconhecimento e acompanhamento de todo o processo. A
secretária de Quatis e Sra. Sonia também explanaram sobre o prejuízo com as agendas sobrepostas.
Em seguida foi informado na plenária a demanda que os municípios estão recebendo do Ministério
Público e TCE sobre a execução do Plano de Contingência, Sra. Sonia lembra a Deliberação da CIB
sobre a organização das ações de controle de dengue e os Planos ainda em vigência, e Sra.
Conceição complementa que o município deve responder baseado nas ações que estão realizando. O
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Secretário de Pinheiral externou que a ausência dos prefeitos foi prejudicial para ao processo, e
sugere que esta pauta deve ser constante nas reuniões dos secretários, enquanto prioridade. Sra.
Sonia finaliza dizendo que que o Seminário foi o início do processo e a continuidade neste momento
está se dando nas oficinas municipais. II. Pactuação - 1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária
CIR/MP de 2016 - Foi informado que a ata da reunião ordinária de número um de dois mil e dezesseis
foi apreciada na câmara técnica da CIR e enviada aos gestores, e não sendo solicitada nenhuma
alteração, Sra. Sonia solicita a aprovação sendo a mesma aprovada pela plenária. 2. Prestação de
Contas do Recurso CIR – Recurso da Portaria GM/MS nº dois, nove, sete, nove de quinze de
dezembro de dois mil e onze, Deliberação CIB-RJ n° três, três, zero, três de vinte e dois de janeiro de
dois mil quinze, Deliberação CIB-RJ nº três, quatro, hum, oito de vinte de maio de dois mil e quinze e
Resolução SES nº hum, hum, oito, oito de doze de junho de dois mil e quinze no valor de vinte mil
reais depositado no Fundo Municipal de Volta Redonda. A prestação de contas referente a
competência do ano de dois mil e onze foi apresentada pela representante do FMS da SMS Volta
Redonda, Sra. Lúcia, referente ao período de execução entre os meses de setembro a dezembro do
ano de dois mil e quinze, com saldo na conta em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze de
dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos. A plenária pactuou a prestação de
contas do recurso CIR. 3. Prestação de Contas do Recurso NDVS – Recurso da Portaria Conjunta
nº oito de vinte e nove de junho de dois mil e quatro e Deliberação CIB-RJ de vinte e quatro de julho
de dois mil e quinze no valor de sessenta mil reais depositado no teto financeiro da Vigilância em
Saúde do município de Volta Redonda. A prestação de contas foi apresentada pela representante do
FMS da SMS Volta Redonda, Sra. Lúcia referente ao período de dois mil e quinze, e com saldo na
conta em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze de quarenta e dois mil, oitocentos e dezenove
reais e trinta e oito centavos. Sra. Lucia fez uma observação relativa a prestação de contas anterior
sobre os itens que não foram entregues, cujos valores não foram debitados do recurso. A plenária
pactuou a prestação de contas do recurso NDVS. 4. Prestação de Contas do Recurso CEREST I –
Recurso da Portaria número mil, oitocentos e vinte e três de vinte e três de agosto de dois mil e doze,
Portarias mil, seiscentos e setenta e nove do ano de dois mil e dois, e dois mil, quatrocentos e trinta e
sete do ano de dois mil e cinco, Portaria número seiscentos e quatorze de dezessete de agosto de
dois mil e seis, no valor de trinta mil reais depositado no Fundo Municipal de Volta Redonda. A
prestação de contas foi apresentada pela representante da coordenação do CEREST I, Sra. Luciana,
com período de execução referente ao ano de dois mil e quinze, e saldo na conta em trinta e um de
dezembro de dois mil e quinze de hum milhão, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos reais e trinta e
oito centavos. A plenária pactuou a prestação de contas do recurso do CEREST I. 5. Prestação de
Contas do Recurso CEREST II – Recurso da Portaria número mil, oitocentos e vinte e três de vinte e
três de agosto de dois mil e doze, Portarias mil, seiscentos e setenta e nove do ano de dois mil e dois,
e dois mil, quatrocentos e trinta e sete do ano de dois mil e cinco, Portaria número duzentos e trinta e
nove de vinte e nove de dezembro de dois mil e onze e Deliberação CIB-RJ número mil, trezentos e
sessenta e oito de sete de julho de dois mil e onze, no valor de trinta mil reais mensais depositado no
Fundo Municipal de Resende. A prestação de contas foi apresentada pela coordenação do CEREST II,
Sra. Regina Quaresma, com período de execução referente ao ano de dois mil e quinze, e saldo na
conta em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze de novecentos e trinta e oito mil, setecentos e
oitenta reais e quarenta e dois centavos. A plenária pactuou a prestação de contas do recurso do
CEREST II. 6. Prestação de Contas dos Recursos EP – Recursos da Portaria GM/MS número mil
novecentos e noventa e seis de dois mil e sete e Deliberação CIB-RJ número trezentos e setenta e
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quatro de dois mil e sete da Educação Permanente em Saúde no valor de duzentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos; Portaria GM/MS número dois mil, oitocentos e treze
de dois mil e oito e Deliberação CIB-RJ número quinhentos e setenta e três de dois mil e oito da
Educação Permanente em Saúde no valor de duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e dezoito centavos; Portaria GM/MS número dois mil novecentos e cinquenta e três de vinte e
cinco de novembro de dois mil e nove e Deliberação CIB-RJ número setecentos e noventa e dois de
três de dezembro de dois mil e nove da Educação Permanente em Saúde no valor de cento e sete mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos e da Educação Profissional no valor de cento e
seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais; Portaria GM quatro mil e trinta e três de dezessete de
dezembro de dois mil e dez e Deliberação Conjunta CIB-RJ/COSEMS número hum de nove de
dezembro de dois mil e dez (ad referendum), no valor de oitenta e oito mil, oitenta e nove reais e
setenta centavos; Portaria GM/MS número dois mil e duzentos de quatorze de setembro de dois mil e
onze e Deliberação CIB-RJ número mil quatrocentos e quarente e cinco de dezoito de outubro de dois
mil e onze da Educação Permanente em Saúde no valor de cento e três mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e dez centavos e de Educação Profissional no valor de cento e quarenta e sete mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos, depositados no Fundo Municipal de
Piraí. A prestação de contas foi apresentada pela gestora do município, Sra. Conceição, com período
de execução referente ao ano de dois mil e quinze, e saldo na conta em trinta e um de dezembro de
dois mil quinze de sessenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos. Sra.
Conceição enfatiza a necessidade de discussão com as regiões Centro Sul e BIG a fim de analisar a
questão sobre o curso do AIDPI. Falou ainda do recurso aprovado na CIB de janeiro para a região de
duzentos e vinte mil reais que dará condições de execução das atividades programadas. A plenária
pactuou a prestação de contas do recurso da Educação Permanente. 7. Prestação de Contas do
Recurso PLANEJASUS - Recurso da Portaria GM/MS número dois mil, trezentos e vinte e sete de
seis de outubro de dois mil e nove e Deliberação CIB hum mil, setecentos e vinte e sete de dois mil e
doze no valor de trinta e quatro mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos
depositado no Fundo Municipal de Piraí. A prestação de contas foi apresentada pela gestora do
município, Sra. Conceição, com período de execução referente ao ano de dois mil e quinze, e saldo na
conta em trinta e um de dezembro de dois mil e quinze de quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze
reais e oitenta e sete centavos. A plenária pactuou a prestação de contas do recurso do
PLANEJASUS. 8. Grupo de Trabalho para avaliação e discussão do Plano/Programa de Atenção
Oncológica do Estado do Rio de Janeiro – Sra. Sonia informou que foi definido no GT de
Planejamento que grupo de trabalho será constituído pelos representantes deste GT. Sra. Conceição
solicitou explicações de como será o fluxo da análise. Foi explicado que o grupo já realizou as
considerações e que será enviado aos gestores com estas observações em vermelho, posteriormente
apresentado na CT e na CIR do mês de abril de dois mil e dezesseis para pactuação. 9. Plano de
Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) da região do MP 2015-2016 –
Adequação do PAREPS com inclusão de projetos – conforme definido na plenária anterior o plano
retorna a plenária para apresentar a inclusão dos projetos. Foram definidos os eixos: Estruturando a
EP nos municípios; Gestão de Redes de Atenção à Saúde e Regionalização abrangendo os Sistemas
de Informação em Saúde; Qualificação em Atenção Domiciliar e Vigilância em Saúde. Após
considerações, a plenária pactuou o plano com a ressalva de descrever de forma menos abrangente e
mais clara o segundo eixo. A seguir, Sra. Sonia solicitou a plenária o acordo para prosseguir com os
próximos dois itens da pauta do município de Barra Mansa visto a ausência do secretário, com a
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ressalva que não é uma prática desta plenária, visto a definição que consta em regimento, porém
considerando a situação em caráter urgente com o fechamento da porta de entrada da Clínica de
Quatis – CLIVAPA, se faz necessário a apreciação deste pontos, sendo acordado pela plenária. 10.
Ações de Desinstitucionalização e fortalecimento da RAPS – Município de Barra Mansa –
Apresentado pelo coordenador de saúde mental, Sr. André, foi pactuado a proposta de implantação de
equipe de Desinstitucionalização. Complementou a informação do projeto relatando que o município
de Barra Mansa era campeão de internação em Quatis na CLIVAPA, mas que com o trabalho da
DESINS o município tem conseguido acompanhar o retorno desses pacientes para a sociedade. 11.
Projeto da 3ª Residência Terapêutica – Município de Barra Mansa – Foi apresentado pelo Sr.
Phelipe, representante de Barra Mansa que explicou o funcionamento da Residência Terapêutica e o
motivo da solicitação da terceira RT de Barra Mansa, após as considerações foi pactuado a proposta
de implantação do terceiro Serviço Residencial Terapêutico no município de Barra Mansa. 12.
Remanejamento do local de realização dos exames de USG globo ocular e retinografia colorida
– Município de Piraí - Foi apresentado pela Sra. Conceição. Ficou pactuado o remanejamento de
local para exames de Ultrassom de globo ocular e retinografia colorida binocular no ambulatório do
Hospital Flávio Leal, através da regulação SISREG no município de Piraí. 13. Fechamento da porta
de entrada de internação na Clínica Vale do Paraíba (CLIVAPA) – Município de Quatis – Foi
apresentado pela técnica Sra. Erika o número de pacientes por municípios internados na clínica, com
vistas a organização dos municípios para a desinstitucionalização e suas respectivas Residências
Terapêuticas para estes pacientes. Sra. Ana Lucia, secretária de saúde de Quatis voltou a falar das
condições precárias em que se encontram os pacientes e que apesar de todos os esforços do
município em busca de soluções para este impasse, e considerando as abordagens através do Estado
e as cobranças do Ministério Público, a situação chegou ao insustentável, sendo necessário o
fechamento da porta de entrada e regulação para novos pacientes na CLIVAPA. Foi pactuado o
fechamento da porta de entrada e a regulação de acesso à Clínica Vale do Paraíba – CLIVAPA, do
município de Quatis. III. Informe - 1. Pactuação CIB para designação de técnico de referência nos
municípios. Sra. Sonia explicou a solicitação da SES a respeito dos representantes técnicos nos
municípios para recém-nascidos com microcefalia e apresentou a planilha que foi enviada a
Assessoria de Regionalização. Explica que apenas um município encontra-se pendente do envio. 2.
SMS de Volta Redonda e Serviço Autônomo Hospitalar – Município de Volta Redonda – foi
solicitada pela gestora de Volta Redonda e teve como objetivo informar a plenária sobre a
contratualização da SMS de Volta Redonda e Serviço Autônomo Hospitalar – Hospital São João
Batista, conforme o fluxo estabelecido e frisou o prazo da nova portaria de contratualização dos
hospitais que é de trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. 3. Contratualização SMS de
Volta Redonda e Hospital Municipal Dr. Munir Rafful – Município de Volta Redonda – foi
solicitada pela gestora de Volta Redonda e teve como objetivo informar a plenária sobre a
contratualização da SMS de Volta Redonda e Hospital Dr. Municr Rafful, conforme o fluxo
estabelecido. 4. Ratificação de Atestado de conclusão de obra do Polo de Academia da Saúde
Básico – Município de Rio das Flores – foi solicitada pelo gestor de Rio das Flores e teve como
objetivo informar a plenária sobre a ratificação de Atestado de conclusão de obra do Polo de Academia
da Saúde Básico, conforme o fluxo estabelecido. 5. Solicitação da liberação da 3ª parcela da obra e
envio do Atestado de Conclusão do PSF Parque Maíra – Proposta nº 01648573000113004 Município de Pinheiral - foi solicitada pelo gestor de Pinheiral e teve como objetivo informar a
plenária sobre a solicitação da liberação da terceira parcela da obra e envio do Atestado de Conclusão
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do PSF Parque Maíra, conforme o fluxo estabelecido. Sra. Sonia solicitou inclusão da Apresentação do
Atestado de conclusão de obra do Parque Palmeiras no município de Pinheiral o que foi aceito por
todos. 6. Proposta de Emenda Parlamentar – Pinheiral; Proposta nº 01648.573000/1160-02 –
Aquisição de equipamentos para atenção básica; Proposta nº 01648.573000/1160-01 –
Aquisição de equipamentos para atenção básica; Proposta nº 35730006 – Incremento para
Atenção Especializada - foi solicitada pelo gestor de Pinheiral e teve como objetivo informar a
plenária sobre as propostas de emenda parlamentar, conforme o fluxo estabelecido. 7. Fechamento
da CATi regional no município de Barra Mansa – O coordenador de Saúde Mental de Barra Mansa,
Sr. André, explica o motivo do fechamento da unidade visto o financiamento ser insuficiente para a
continuidade dos trabalhos inclusive com atendimento a outros municípios como Porto Real, Quatis,
Barra Mansa e Volta Redonda. Relata sobre o funcionamento do serviço e de como a experiência é
exitosa para os jovens e todo o processo de recuperação. Cláudio, secretário interino de Rio Claro
explica todo o processo de pactuação no plano da RAPS; Sr. André explica que o tratamento
continuará, mas para os jovens do território de Barra Mansa. Ficou decidido pela plenária que esta
discussão deverá ir para a reunião do GC RAPS e esclarecer mais detalhes de todo o processo. 8.
Informes Grupos de Trabalho, Grupos Condutores, CIES e CIB - Disponibilizado via Comunicado,
foi feita uma breve leitura sobre os encaminhamentos. Ênfase para a presença dos municípios nos
cursos de vigilância sanitária no exercício de dois mil e quinze e para a agenda dos cursos em dois mil
e dezesseis. Apresentada também agenda da CT/CIB para o ano com algumas modificações. 9.
Informe COSEMS/RJ – Foi apresentada a pauta do mês de abril, bem como portarias de interesse
linkadas até a data. 10. Informes Gerais: Foram apresentados pela Sra. Sonia alguns eventos da
região do Médio Paraíba bem como o convite de inauguração do PSF Parque Palmeiras do município
de Pinheiral. Foi também informado sobre a elaboração do relatório de gestão que se finda nesta data,
trinta de março de dois mil e dezesseis. Sra. Sonia informou sobre o andamento das oficinas a partir
do Seminário bem como da dificuldade do trabalho da intersetorialidade. Inclusão de informe: Sra.
Sonia solicitou a inclusão do informe do secretário de Itatiaia, Sr. João Ferreira Lima que relata sobre a
dificuldade de regulação dos pacientes de ortopedia no município de Resende. Informou que já vem
acontecendo algumas reuniões e que até o momento não tem respostas para o atendimento dos
pacientes, diante disso solicitou o remanejamento de serviços de ortopedia de Resende para Volta
Redonda. Sra. Conceição e Sra. Marta informaram que atendimento de rede de urgência é uma
situação e PPI outra, o que foi acatado por todos, e que poderiam todos sinalizar a pactuação ad
referendum desde que o secretário entregue até a próxima semana todos os documentos pertinentes a
remanejamento de serviço de acordo com a deliberação do novo fluxo de PPI. Sra. Sonia agradece a
presença de todos e passou a palavra ao Sr. Lauryston, que agradeceu a presença de todos, e
convidou a todos para o almoço. Sra. Sonia deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis,
às nove horas e trinta minutos, no município de Piraí, com pauta e local a serem informados
posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a
presente ata. Pinheiral, trinta de março de dois mil e dezesseis.
___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
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___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
___________________________________
Mauro César Reis de Miranda
SMS de Barra do Piraí

_________________________________
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
__________________________________
Claudio de Souza
SMS de Rio Claro

____________________________________
Antonio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores
____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda
____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Suplente Nível Central SES
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