Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às dez horas, foi realizada no município de
Resende, na ACIAR, Av. Marechal Castelo Branco – cento e quatro, quarto andar, Jardim Tropical, 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. Izabela M. Ribeiro, representante suplente do nível central. Sra. Mariângela de Souza
e Sra. Arcilez Gregório do NDVS-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Itatiaia, Sr. Jorge F. de
Carvalho; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto Real, Sr. Luiz Fernando C.
Jardim; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Galvão; SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio A. Vieira e SMS de Rio
Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira Compareceram ainda: Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e apoiadora
regional do COSEMS, e técnicos(as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Edmilson Marques e Sra. Iraci
Figueiredo; Barra Mansa, Sra. Simone Tisse e Sra. Débora Franco; Itatiaia, Sra. Rozimeire C. C. Franco, Sra.
Uayne Pereira e Sr. Luiz Alexandre Paulino; Porto Real, Sra. Giane Gióia e Sr. Flávio Marinheiro; Quatis, Sra.
Cleonice Ramos; Resende, Sr. Gustavo Fichter, Sra. Cristiane de Lima, Sra. Patrícia Costa, Sr. Henrique Gomes,
Sr. Rodrigo Teixeira e Sra. Regina Quaresma representante do CEREST; Rio Claro, Sra Raphaela Paiva; Volta
Redonda, Sra Rosa Lages, Sra. Rosely Frossard, Sra. Janaina Soledad, Sra. Arlete Corty e Sra. Valéria Maria
Silva. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, seis Secretários de
Saúde: Itatiaia, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Rio Claro; ficando sem representação de secretários de saúde,
os municípios Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Sra. Sonia
iniciou dando boas vindas, agradecendo ao município de Resende pela acolhida, especialmente ao CEREST pelo
apoio à organização da estrutura para a realização da reunião, passou a palavra ao Sr. Alexandre Alves, que deu as
boas vindas a todos, a seguir Sra. Sonia justificou a ausência da Sra. Rosemary, passndo a palavra a Sra. Izabela,
que soliocitou o prosseguimento das questões em pauta. Pauta: I. Apresentação: 1. Situação da Febre

Amarela no ERJ e na Região – Roteiro e recomendações de ações de contingência – Sra. Sonia fez
breve apresentação sobre a situação da febre amarela no Estado e na região, enfatizando as orientações e
recomendações apresentadas pela equipe da vigilância do nível central da SES na reunião do GT de VS
e a necessidade de implementar esforços para a prevenção e controle da doença, principalmente na
cobertura vacinal aos indivíduos expostos ainda não vacinados, especialmente a população acima de
sessenta anos. II. Pactuação – 1. Aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária - Sra. Izabela informa que a
ata foi enviada para apreciação de todos e questiona se há alguma revisão a ser feita. Não tendo nenhuma ressalva,
alteração ou correção a fazer, a ata foi aprovada. 2. Calendário das reuniões para o ano de 2018 da CT e CIR,
GTs, GCs e CIES – Sra. Sonia apresenta a proposta de calendário com as data de reuniões da CT e CIR e demais
grupos técnicos para o ano de dois mil e dezoito. Informa também da necessidade de definir se as reuniões da CIR
permanecem itinerantes, os membros da plenária se manifestam favoráveis a manter desta forma. Não havendo
nenhuma alteração no calendário apresentado o mesmo foi pactuado, assim como as reuniões da CIR de forma
itinerante.. 3. Ratificar as Deliberações CIR nº 040 (Casa da Gestante – APMIR - Resende), 041

(Leitos CP – Sta. Casa – Resende), 042 (Unidade Cirurgia Vascular – Hosp. Emergência –
Resende) e 043 (CPN – APMIR – Resende) Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
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Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Foi apresentada a solicitação de ratificação das deliberações quarenta, quarenta e um, quarenta e dois e
quarenta e três do ano de dois mil e dezessete, que foram pactuadas ad referendum na décima primeira
reunião, considerando não haver quórum na mesma, a recorrência destas pautas e a presença do gestor
de Resende naquela plenária. Não havendo nenhuma restrição as deliberações forma ratificadas. 4.
Capacitação AIDPI Neonatal (SAB/SES) – Foi apresentado a data do curso, que será realizado nos
dias quatorze, quinze e dezesseis de março do corrente na sede do campus Aterrado da UniFOA e
enfatizado o compromisso assumido pelos gestores na deliberação número vinte e seis de trinta de
agosto de dois mil e dezessete, sendo pactuado pela plenária. 5. Vigilância de Epizootias – Transporte
de material do ponto de referência regional dos animais mortos que precisam ser congelados para
o Instituto Jorge Vaitsman (GT/VS) - Sra. Janaína e Sr. Rodrigo informam a plenária sobre a
discussão no GT de Vigilância sobre a necessidade de estabelecer a responsabilidade do município de
origem do animal morto que precisa ser congelado para posterior envio ao laboratório de referência no
Rio, do ponto de referência, os CCZ de Resende e Volta Redonda, em até quarenta e oito horas, para o
Laboratório Jorge Vaitsman. Proposta pactuada pela plenária 6. Solicitação de alteração do percentual
de leitos SUS no Hospital São Lucas (Quatis) - Sra. Ana Lúcia informa sobre a alteração do percentual
de leitos SUS no Hospital São Lucas que propõe dispor de cem por cento de seus leitos, fazendo jus ao
incremento de acordo com o art. segundo da Portaria GM/MS número novecentos e vinte e nove de dez
de maio de dois mil e doze. Solicitação apreciada e pactuada. III. Informes – 1. Solicitação de
indicação do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia (SAB/SES) – Foi informado que apenas Rio
das Flores está em pendência de envio do técnico para o ponto focal da microcefalia. 2. Situação dos
Planos de Contingência para Desastres e enfrantamento da Sífilis, e indicação do Técnico
Municipal de referência para DCNT – Somente Rio das Flores está pendente da informação do
técnico para DCNT 3. Discussão para formatação, implantação e implementação do Plano de Ação
Regional da Rede de Urgência e preenchimento da Grade de Referência no âmbito do GC da
RAU(CERAU/SES) - Sra. Sonia fala que a Coordenação Estadual da RUE, solicitou informar sobre a
discussão para formatação, implantação e implementação do PAR da RAU, assim como a discussão e o
preenchimento através do Grupo Condutor Regional, da Grade de Referência de acordo com o
instrumento base enviado pela coordenação estadual, de acordo com demanda do MP. 4. Situação do
Plano de Ação Regional da Rede Cegonha (GC Rede Cegonha) – Foi solicitado pelo GC da Rede
Cegonha informar sobre a atualização do PAR da Rede Cegonha e a situação de entrega do mesmo à
SES para homologação em CIB. 5. Atualização das representações técnicas nos GC, GT e CIES (SECIR) - Sra. Sonia falou sobre o envio aos municípios da planilha nominal anterior de indicação dos
técnicos que compõem a CT e os Grupos Técnicos para atualizar ou confirmar as indicações pelos
Secretários (as) de Saúde. 6. Propostas decorrentes de emenda parlamentar – Devolução de
recursos financeiros (Itatiaia) - Sr. Rosimeri, informa sobre a abertura de processo para devolução de
recursos financeiros decorrentes de emendas parlamentares repassados ao município nos anos de dois
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mil e onze, dois mil e doze e dois mil e treze, das seguintes propostas: número hum, zero, quatro, sete,
seis, três, seis, cinco, zero, zero, zero, hum, hum, dois, zero, zero, dois; número hum, zero, quatro, sete,
seis, três, seis, cinco, zero zero zero, hum, hum, dois, zero zero, quatro e número hum, zero, quatro,
sete, seis, três, seis, cinco, zero zero zero, hum, hum, dois, zero zero, sete, no valor de vinte mil cada;
número hum, zero, quatro, sete, seis, três, seis, cinco, zero zero, zero, hum, hum, três, zero zero, hum e
número hum, zero, quatro, sete, seis, três, seis, cinco, zero, zero, zero, hum, hum, três, zero, zero, dois
no valor de oitenta e hum mil e seiscentos reais cada. 7. Propostas decorrentes de emenda
parlamentar (Valença) - Sra. Soraia da Graça informa sobre o envio da Ordem de Serviço referente à
propostas de emenda parlamentar número hum, hum, nove, três, quatro, dois, hum, hum, zero, zero,
zero, hum, hum, cinco, zero, zero, oito; número hum, hum, nove, três, quatro, dois, hum, hum, zero,
zero, zero, hum, hum, cinco, zero, zero, tres e nº hum, hum, nove, três, quatro, dois, hum, hum, zero,
zero, zero, hum, hum, cinco, zero, zero, nove, de Academia da Saúde. 8. Propostas decorrentes de
emenda parlamentar (Rio Claro) - Sra. Maria Augusta informa que se trata do envio de propostas
decorrentes de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e/ou material permanente número
hum, hum, hum, sete, hum, zero, nove, dois, zero, zero, zero, hum, hum,, sete, zero, dois, hum no valor
de cento e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais; número hum, hum, hum, sete, hum, zero,
nove, dois, zero, zero, zero, hum, hum, sete, zero, hum, nove no valor de quarenta e sete mil, duzentos e
sessenta reais número hum, hum, hum, sete, hum, zero, nove, dois, zero, zero, zero, hum, hum, sete,
zero, dois, dois no valor quarenta e cinco mil reais. 9. Atestado de Conclusão de Obra (Volta
Redonda) - Sr. Alfredo Peixoto, informa tratar-se de envio para apreciação em CIB, do Atestado de
Conclusão de Obra de UBS, de acordo com a Portaria GM/MS número trezentos e quarenta do ano de
dois mil e treze, componente de construção do programa de Requalificação de UBS. 10. Solicitação de
credenciamento e habilitação de duas equipes da ESF e envio do projeto de implantação de NASF
(Resende) - Sr. Alexandre Vieira, informa sobre o envio da solicitação de credenciamento e habilitação
de duas equipes da ESF e o envio de projeto para implantação de NASF no município. 11. Comunicado
AR/SECIRMP nº 003/2018 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 por e-mails aos membros da CIR. Houve destaque para a situação
da febre amarela no GT de VS e no GC RAPS, a discussão diante da nova política apresentada pelo
Ministério da Saúde. Também foram destacados os itens interesse regional pautados na primeira reunião
da CIB-RJ. 11. COSEMS – Sra. Marcela, enfatizou os itens de informe de importância que já foram
enviados aos municípios por e-mail. 12. Informes Gerais – Sra. Sonia, informa sobre sua saída da
Secretaria Executiva e faz breve fala de agradecimento pelo período que esteve à frente da mesma e a
oportunidade de aprendizado. A plenária é finalizada com o agradecimento do Sr. Gustavo em nome do
Sr. Alexandre que precisou se ausentar por breve momento, pela presença de todos e o convite do
mesmo para o almoço e à tarde o encontro com Dr. Mauro, Assessor Jurídico do COSEMS, sobre a
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Portaria GM/MS número três, nove, nove, dois, da nova modalidade de repasse de recursos. A reunião
foi encerrada às 13:00 horas convocando os participantes para a próxima reunião, com data prevista para
o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. Resende, vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito.
___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

__________________________________
Jorge Figueira de Carvalho
SMS de Itatiaia

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
. Ana Lúcia N. da G. Galvão

SMS de Quatis

__________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende
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____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira

SMS de Rio Claro

____________________________________
Izabela Matos Riberio
Representante Suplente do Nível Central SES
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