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Aos vinte e sete dias do mês de novembrodo ano dois mil e dezoito, às nove horas, foi realizada no
município de Pinheiral, no auditório da prefeitura, rua Justino Ribeiro, vinte e oito - Centro, a décima
primeirareunião 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 Regina
S. de P. Machado, Secretária Executiva da CIR-MP; Sra. Ed Amaral da Silva Assistente da Secretaria
Executiva da CIR-MP;Sra.Izabela M. Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Rosemary
Mendes Rocha representante suplente do nível central e Sr. Melquesedec Alves, Coordenador da Central
Regional de Regulação.Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Juberto Folena
de O. Júnior;SMS de Itatiaia, Sr. Nilson R. Neves; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS
de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha;SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Galvão; SMS de
Resende, substituído pelo Subsecretário por estar de férias, Sr. Aquiles Romar e SMS de Rio Claro, Sra.
Maria Augusta Ferreira.Compareceram ainda: Sra. Marcela Caldas, apoiadora regional e representante
técnica do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representantetécnicoda região na CT/CIB.Técnicos (as) dos
seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathália C. de Sá M. Gianine; Itatiaia, Sra. Uyane de Souza
Pereira; Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e Sra. Hélia Paula Brum Maia e Convidados:Sr. Ednardo
Barbosa, Prefeito de Pinheiral; Sra. Luzia Quintino, representante do Fórum dos Conselhos de Saúde;
Sra. Fernanda Rodrigues da Guia, Apoio Institucional / Ministério da Saúde; Sra. Maria Gisele Ferreira,
Coordenadora Estadual da RCPD; Sr. Jose Darci da Silva, Quatis; Sr. Frederico Lima, diretor do
Hospital de emergência de Resende; Sr.Jose Luis da Silva e Sr. Rômulo Eduardo, SAMU Viva
Rio.Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, setesecretários
de saúde: Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí,Quatis, Resende eRio Claro, ficando sem representação
de secretários de saúdeos municípios deBarra Mansa, Porto Real, Rio das Flores, Valença e Volta
Redonda. A seguirSra. Soniaconvidou o Secretário de Saúde de Pinheiral para dar as boas vindas.O Sr.
Everton falou da importância das reuniões da CIR-MP itinerantes, pois isso possibilita, que todos
conheçam os municípios do Médio Paraíba e tenham uma visão real dos problemas e das
potencialidades de todos. Apresentou o Prefeito de Pinheiral, Sr. Ednardo Barbosa, que cumprimentou a
todos e disse que conhece bem o processo de regionalização e acredita na união de esforços entre os
municípios, sendo estes pequenos ou grandes, para garantir o acesso a um serviço de qualidade para a
população da região, pois já esteve à frente da Secretaria de Saúde do município e participava
ativamente das reuniõesda CIR. Também falou que mesmo sendo um município pequeno estão
conseguindo melhorias na saúde como a aquisição de um mamógrafo novo, aparelho de Ultra Som e de
serviço de Oftalmologia com cirurgia de catarata. O que representa um grande avanço na qualidade dos
atendimentos prestados à população de Pinheiral. Cumprimentou a todos os Prefeitos dos municípios
aqui representados e se retirou para dar prosseguimento a sua agenda.Pauta: I.Apresentação: 1. Vídeo
– O último tricô –Foi apresentado um vídeo cujo conteúdo serviu para trazer uma reflexão aos
Secretários e Técnicos presentes sobre Planejamento na gestão. Sra. Izabela pediu a Sra. Sonia que
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prosseguisse na condução da reunião.Sra. Sonia então informou que o Sr. Rodrigo solicitou inclusão de
pauta no item de pactuação de cessão de funcionários dos municípios para cobrir as férias dos
funcionários do SAMU e a devolução das Ambulâncias. Todos de acordo com a inclusão.II. Pactuação:
1. Calendário de reuniões para o ano de dois mil e dezenove (AR) –Sra. Sonia apresentou a agenda
para dois mil e dezenove com as datas definidas das reuniões da CT/CIB, CIB, CT/CIR e CIR. Não
havendo alteração foram pactuadas.Sonia informou que após a conclusão da agenda com a inclusão das
reuniões dos grupos, a mesma será enviada por e-mail. 2. Planejamento Regional Integrado –
Priorização dos problemas definidos no diagnóstico regional (AR e ATP) –Sra. Sonia apresentou um
pequeno histórico das agendas de reuniões realizadas para cumprir a solicitação da AR e da ATPpara
identificação e priorização dedez problemas a partir do diagnóstico regional trabalhado. Explicou que
foram definidos nas reuniões do GT de Planejamento, na Oficina de priorização e na CT, onze
macroproblemas e seus descritores. A priorização dos problemas foi pactuado.3. Definição do Polo
Regional para o Programa Estadual de Profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (SAFIE) –
Sra. Sonia explicou ser uma solicitação da Coordenação de Gestão em Assistência Farmacêutica/SAFIE,
pois o município de Resende desde o ano de dois mil e dezesseis deixou de ser Polo, devido aos
problemas de falta de repasses da SES para as UPAS. Explicou ainda que, a orientação do MS é que esse
medicamento seja aplicado em uma Unidade de atendimento pediátrico. Sonia disse que conversou com
o Secretário de Resende, Sr.Alexandre e o mesmo respondeu que no momento mantém a decisão de não
serPolo. Atualmente são trinta e seis crianças cadastradas e estão sendo atendidas em Nova Iguaçu. O
Ministério Público demandou à SES/RJ restabelecer o Polo na região. Perguntou se algum município se
oferecia para receber o Polo. Esclareceu também que a contrapartida do município seria de insumos,
profissional e o local. Sendo assim a Sra. Conceição colocou o município de Piraíà disposição para ser
Polo. Todos concordaram e foi pactuado o município de Piraí para ser o no Pólo da região Médio
Paraíba.4. Atualização da PAR da RCPD - Escalonamento e priorização do pleito regional
(CRCPD/SAECA) - Foi apresentadapela Sra. Maria Giseleque explicouque foi solicitado pelo MS à
Coordenação Estadual, para que as regiões elaborassemo escalonamento e priorização dos pleitos
constantes dos Planos de Ação Regionais da RCPD. Sra. Maria Gisele falou sobre a proposta de
atualização e modificações necessárias, trazidas da reunião do Grupo Condutor de RCPD, realizada no
CER II de Barra do Pirai no dia vinte e dois de novembro do presente ano. Chamou a atenção para a
resolução da CIT número dezque define a contrapartida financeira dos municípios para implantação dos
serviços. A proposta de escalonamento apresentada e pactuada foi: Oficina Ortopédica no município de
Volta Redondae custeio de um CER tipo dois, modalidade física e intelectual na Associação Pestalozzi
em Resende, custeio de um CER tipo dois também modalidade física e intelectual em Barra
Mansa.5.Solicitação de inserção do profissional de Psicologia nos serviços de Oncologia da região
(Fórum de Conselhos) –Sra. Sonia convidou a Sra. Luzia representante doFórum de Conselhos do
Médio Paraíba, por se tratar de solicitação do mesmo. Luzia relatou um fato ocorrido com paciente de
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oncologia e familiar durante um atendimento na Oncobarra, em Barra Mansa, que necessitva de um
atendimento psicológico e esse profissional não se encontrava no referido serviço.Diante deste e de
outros casos, decidiram trazer a proposta para que os serviços de UNACON tenham o profissional
psicólogo para atendimento dessas necessidades. Sr. Rodrigo lembra que este profissional está previsto
na Portaria número cento e quarenta,e que na solicitação de habilitação do serviço esta é uma condição.
Sr. Rodrigo sugeriu pedir aos serviços de UNACON, uma apresentação dos profissionais que atuam em
suas unidades prestando atendimento ao paciente oncológico.6.Solicitação de aprovação para
atendimento em UTI adulto no Hospital Municipal de Emergência Henrique S. Gregori para
referência das gestantes atendidas na APMIR (Resende) –Solicitação de aprovação de UTI adulto
para gestantes atendidas na APMIR, em atendimento a diligência da proposta cadastrada no sistema. A
solicitação foi pactuada. 7.Solicitação de aprovação para inclusão da Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância – APMIR na Rede Cegonha (Resende) –Solicitação de inclusão da
APMIR, em atendimento a diligência de habilitação da unidade como serviço de atenção a gestação de
alto risco, de acordo com o PAR da Rede Cegonha. Solicitação pactuada.8.Solicitação de aprovação
para credenciamento e habilitação do Hospital Municipal de Emergência Henrique S. Gregori,
como Unidade de Assistência em Alta Complexidade para Neurologia/Neurocirurgia (Resende) –
Sr. Fredericoexplicou que esta solicitação foi feita devido a gravidade dos casos que aguardam vaga no
Hospital D. Lindu e Into e não conseguem, trazendo risco de danos irreversíveis para os pacientes.
Solicitação pactuada. 9.Solicitação de readequação de Rede Física do SUS, de UPA 24 horas Tipo II
para Centro Especializado em Reabilitação e Centro de Vigilância em Saúde (Valença) –Sra. Sonia
consulta a plenária sobre a apreciação das pautas de Valença, considerando a ausência da secretária e
que os itens em pauta já haviam sido apreciados em plenária anterior, portanto um processo já em
andamento. A plenária concordou com a apreciação. Sra. Sonia explica que a solicitação é para a
readequação do espaço físico destinado a UPA, de acordo com o previsto na Portaria GM/MS número
três, cinco, oito, três de cinco de novembro de dois mil e dezoito, que trata de readequação da rede física
do SUS, oriunda de investimentos realizados pelos entes federados com recursos repassados pelo FNS.
A solicitação foi pactuada. 10.Credenciamento e Habilitação da Gestação de Alto Risco – GAR Tipo
II (4 leitos) no Hosp. Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi (Valença) - Sra. Sonia informou que a SAECA
solicitou reapresentar a solicitação de credenciamento e habilitação da GAR Tipo II (quatro leitos), de
acordo com o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha, pleito já apresentado na quintareunião
ordinária da CIR, e aprovado na DeliberaçãoCIB nº vinte, de vinte e quatro de maio do presente ano,
para inclusão de informações complementares e revogação da anterior.Pleito pactuado.11.Solicitação de
pactuação da versão final da planilha de devolução das Ambulâncias do SAMU para os
municípios. Sr. Rodrigo explicou que as ambulâncias estão prontas para serem devolvidas e aguardando
no pátio do SAMU, e que os municípios foram escolhidos, através dos critérios informados na décima
reunião ordinária da CIR-MP, em Piraí. Solicitação pactuada. 12. Solicitação de reposição de técnicos
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de enfermagem para a cobertura de fériasdos funcionários do SAMU. Sr. Rodrigo falou sobre a
necessidade de reposição dos técnicos de enfermagem para cobertura de férias e que há dificuldade de
cobertura porque no aditivo de prazo do contrato com a OS Viva Rio não foi possível aumentar os
valores contratuais e dessa forma contratar funcionários para a reposição de férias. Neste sentido a
proposta é que os municípios da região cedam técnicos de enfermagem conforme escala e os condutores
de veículos de emergências serão contratados pela terceirizada. Informa ainda que esses profissionais
que forem cedidos serão treinados. Não havendo ressalvas, o item foi pactuado.III. Informe: 1.
Portaria GM/MS nº 3.659, de 14 de novembro de 2018, suspende recurso financeiro destinado ao
custeio mensal dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS que não estejam em
funcionamento ou não apresentem a produção assistencial registrada nos sistemas de informação
em saúde. (Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa/NEMS/RJ) –Sra. Fernanda
representante do NEMS/RJ, informou que foramapontados alguns erros na citada Portaria e que a
mesma serárevista . Isso permitirá que os municípios se manifestem junto ao Ministério da Saúde
enviando seus relatórios para comprovar a produção de suas RTse unidades de CAPS.2. Definição de
articulador Regional (CIES) - Sra. Sonia informou que ocupava a função de articuladora da CIES
provisoriamente.Na reunião da CIES de setembro foi proposto ao grupo que indicasse um nome dentre
as pessoas presentes para ser a nova articuladora da CIES/MP. Foi sugerido e acordado o nome da Sra
Mariane de Paula Gomes, representante do município de Resende para ser a articuladora da CIES Médio
Paraíba.3. Solicitação de realocação de equipamentos oriundos da emenda parlamentar nº 2791005
(Barra do Piraí) – Foi informado sobre o envio de solicitação para realocação de equipamentos
oriundos da emenda parlamentar número dois, sete, nove, hum, zero, zero, cinco, de acordo com o
disposta na Portaria GM/MS número três mil, cento e trinta e quatro de dezessete de dezembro de dois
mil e treze, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do MS.4.
Solicitação de remanejamento de PPI - RM (Valença) –Retirado de pauta, por falta de apresentação
dos documentos de acordo com o fluxo estabelecido. 5. Atestado de Conclusão de Obras (Valença) –
Foi informado sobre o envio do atestado de conclusão de obra da UBSF João Dias, oriundo da proposta
número hum, hum,nove,tres,quatro,dois, hum, hum, três, zero, zero, nove.6. Comunicado
AR/SECIRMP nº 035/2018 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ Sra. Sonia informou que 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, não
havendo destaques no momento.7. Informes COSEMS–Sra. Marcela informou sobrea agenda para que
no dia vinte e nove de novembro para que todas as regiões apresentem a piorização dos dez
problemas.Sra. Conceição informou que o CONASEMS orientou na última reunião, a respeito da
contratação dos Mais Médicos, que os gestores estivessem atentos com as propostas que os médicos
estão fazendo para arranjos no horário. A fiscalização será feita pelo TCU, e caso costatem
irregularidade, o gestor municipal será passível de responder a processo por improbidade. Portanto,
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orientam que cumpram as regras estabelecidas no contrato e garantam que tudo esteja correto. 8.
Informes Gerais–Não havendo mais informes, areunião foi encerrada às 12:30 horas, convocando os
participantes para a próxima reunião, no dia doze de dezembro às nove horas, no município de Porto
Real, em local a ser informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistenteda Secretaria
Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Pinheiral, vinte e setede novembro de dois mil e dezoito.
_____________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

_______________________________
Juberto Folena de Oliveira Júnior
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Nilson Rodrigues Neves
SMS de Itatiaia

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
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____________________________________
Ana Lúcia N. da G. Galvão
SMS de Quatis

____________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_________________________________
Izabela M. Ribeiro
Representante TitularNível Central/SES

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central
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