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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, às dez horas, foi realizada no município
de Valença, no auditório da Santa Casa, rua Coronel L. Pinto, a décima 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 Regina S. de P. Machado, Secretária
Executiva da CIR-MP; Sra. Ed Amaral da Silva Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP e
Sra.Izabela M. Ribeiro, representante titular do nível central; Secretarias Municipais de Saúde: SMS
de Barra do Piraí, Sr. Juberto Folena de O. Júnior; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS
de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Resende, Sr. Alexandre Vieira; SMS de Rio
Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira e SMS de Valença, Sra. Soraia da Graça. Compareceram ainda: Sra.
Marcela Caldas, apoiadora regional e representante técnica do COSEMS e Sr. Ricardo Resende,
representante do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra
do Piraí, Sra. Ana Cláudia Fontes Ramos; Resende, Sra. Cristina Camões S. Neves e Sr. Gustavo Fichter
e Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e Sra. Hélia Paula Brum Maia e Convidados: Sr. Aloisio Saulo
Breves Vereador de Valença; Sr. Paulo Murat, Assessor da Secretária de Saúde de Valença. Resumo dos
Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, seis secretários de saúde: Barra
do Piraí, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Claro e Valença, ficando sem representação de secretários de
saúde os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Rio das Flores e Volta Redonda. A
seguir Sra. Sonia convidou a Secretária de Saúde de Valença para dar as boas vindas. Sra. Soraia
cumprimentou a todos e falou que estava muito feliz em receber a reunião da CIR em seu município e
que aproveitaria a oportunidade para apresentar aos Secretários as instalações da Maternidade, após o
encerramento da mesma. Em seguida Sra. Izabela pediu a Sra. Sonia que prosseguisse na condução da
reunião, que passou para o item de apresentação. Pauta: I. Apresentação: 1. Observatório de Política
e Gestão Hospitalar (AR) – Foi apresentado, o portal do Observatório Hospitalar e informado o link, de
acesso público e que gera informações referentes ao cenário dos hospitais no Estado. A proposta era
definir agenda entre os meses de janeiro e março para detalhamento desta ferramenta pela equipe
responsável pelo mesmo. Ficou definida esta agenda na região para o mês de março. II. Pactuação: 1.
Aprovação das atas das 9ª, 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias CIR/MP de 2018 – Sra. Sonia informou
que as atas foram enviadas a todos, e não havendo correção e/ou alteração estas foram pactuadas. 2.
Diagnóstico Regional para o Planejamento Regional Integrado (AR/ATP) – Feito breve
apresentação do diagnóstico ainda com pendências e necessidade de revisão e atualização em diversos
itens, principalmente na Rede Cegonha e na RUE. Diante do fato a plenária, foi consultada por apreciar
o trabalho concluído na próxima reunião no mês de janeiro, tendo o acordo de todos. 3. Solicitação de
ampliação de leitos no Hospital Municipal de Emergência Henrique S. Gregori (Resende) –
Solicitado pelo Secretário de Saúde, Sr. Alexandre Vieira. Sr. Alexandre, falou sobre a necessidade da
ampliação de vinte e quatro leitos de enfermaria adulto e hum leito de isolamento no Hospital de
Emergência. Explicou que o projeto foi revisto e que neste momento a intenção e de acordo com o
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cadastro no sistema é para ampliação deste número. A solicitação de ampliação foi pactuada. 4.
Prestação de contas – relatório SAMU – POA 3º trimestre 2018 (GC RUE) – Retirado de pauta por
solicitação do representante do Consórcio. III. Informe: 1. Calendário de Reuniões para o ano de
2019 (AR) – Foi apresentado a agenda com as datas de reuniões dos GT. GC, CIES para o ano de dois
mil e dezenove, para inclusão no calendário da CT e CIR já pactuado na décima primeira reunião
ordinária. 2. Retificação da solicitação de remanejamento de PPI - Cintilografia (Barra do Piraí) Sra. Sonia informou sobre a necessidade de retificação no item de solicitação de remanejamento de
cintilografia apresentado por Barra do Piraí, retirando de Valença para o teto do município,
encaminhado para a décima plenária ordinária, no entanto, apesar dos trâmites e fluxo junto à SES serem
cumpridos, faltou incluir e citar na pauta da referida reunião. 3. Solicitação de alteração de
especificação do objeto da proposta de emenda parlamentar (Barra do Piraí) – Tratou-se de
solicitação de alteração do objeto da proposta de emenda parlamentar número, zero, hum, seis, zero,
seis, seis, zero, quatro, zero, zero, zero, hum, hum, seis, zero, zero, hum , que no lapso temporal entre o
cadastramento da proposta até a presente data houve alteração do item “veículo de passeio”, conforme
informado através do ofício número três, quatro, hum de doze de novembro de dois mil e dezoito. 4.
Proposta de emenda parlamentar (Barra do Piraí) – apresentada propostas de emenda parlamentar
de incremento temporário da MAC, número três, seis, zero, zero, zero, dois, três, hum, zero, zero, seis,
dois, zero, hum, oito, zero, zero, no valor de nove mil, novecentos e trinta e dois reais; número três, seis,
zero, zero, zero, dois, três, hum, zero, zero, cinco, dois, zero, hum, oito, zero, zero, no valor de dois
milhões, duzentos e setenta e hum mil, cento e quarenta e três reais; número três, seis, zero, zero, zero,
dois, três, hum, zero, zero, quatro, dois, zero, hum, oito, zero, zero no valor de cento e quarenta e cinco
mil reais e número três, seis, zero, zero, zero, dois, três, hum, zero, zero, três, dois, zero, hum, oito, zero,
zero, no valor de quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e hum reais e para aquisição de
equipamento e material permanente nas propostas número zero, hum, seis, zero, seis, seis, zero, quatro,
zero, zero, zero, hum hum, oito zero, hum, hum, para veículo de transporte sanitário no valor de
trezentos e oitenta mil reais; número zero, hum seis, zero, seis, seis, quatro, zero zero, zero, hum, hum,
oito, zero, hum, três para duas ambulâncias tipo A no valor de trezentos e quarenta mil reais e número
zero, hum seis, zero, seis, seis, quatro, zero, zero, zero, hum, hum, oito, zero, hum, cinco para duas
unidades móveis para castração de animais de pequeno porte no valor de trezentos mil reais, informados
no ofício número três, cinco, três de cinco de dezembro de dois mil e dezoito. 5. Proposta de emenda
parlamentar (Barra do Piraí) - foi apresentado as propostas de emenda parlamentar de incremento
temporário do PAB, na proposta número três, seis, zero, zero, zero, dois, três, hum, zero, zero, sete, dois,
zero, hum, oito, zero, zero no valor de dois milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e quatro reais, na
proposta número zero, hum, seis, zero, seis, seis, zero, quatro, zero, zero, hum, hum, oito, zero, hum,
oito de construção de hum polo de Academia da Saúde, modalidade intermediária no Distrito de
Califórnia, no valor de cento e vinte e cinco mil reais; de construção de uma UBS Porte I, no bairro São
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João na proposta número zero, hum, seis, zero, seis, seis, zero, quatro, zero, zero, zero, hum, oito, zero,
hum, nove, no valor de, setecentos e cinquenta mil reais informados no Ofício número três, cinco, cinco
de cinco de dezembro de dois mil e oito. 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. Informou também como destaque da reunião do GT da
Atenção Básica a presença da equipe de apoio da SAB, que iniciou na reunião uma avaliação das
atividades do GT AB e sugestões de pauta para as próximas reuniões. Dentre essas sugestões destacaram
a proposta de trazer para as reuniões da AB representantes das áreas programáticas, como vem
acontecendo com a Saúde Bucal, para promover a integralidade das ações na Atenção Básica. Sra. Rosa
informou enquanto destaques do GC da Rede Cegonha, que está finalizando as planilhas e que recebeu
novas tabelas com alterações de indicadores que serão novamente revistos. Mas que em janeiro pretende
concluir esse trabalho. Também pediu aos gestores dos municípios polo para atenção à gestação de alto
risco, que regularizem as habilitações de leitos tipo GAR, pois todos estão com pendência; falou ainda
sobre a formalização dos grupos municipais de Rede Cegonha e por último falou sobre a necessidade de
conclusão dos Planos Municipais. Sr. Gustavo informou que Resende a habilitação dos leitos da GAR da
APMIR foi rejeitada no sistema do Ministério da Saúde, o SAIPS, por encerramento do prazo de
resposta às diligências, e que o município terá que reiniciar todo o processo. Pediu esclarecimento se o
recurso financeiro repassado está atrelado a habilitação, e alertou sobre as consequências de suspensão
do mesmo. Relatou que a demora e a ausência da visita da Vigilância Sanitária Estadual ao
estabelecimento, era uma das pendências na diligência do MS, um dos pontos considerado pelo
município como fator importante para a rejeição da habilitação. Sra. Conceição informou que na
reunião da CIB tentou reverter essa situação, explicando a importância da APMIR para a cidade e os
municípios de referência ao polo. A plenária lamentou o ocorrido. Sra. Soraia falou sobre o problema
com a marcação de cirurgia cardíaca em Barra Mansa, que estão sendo agendadas para o mês de março.
Relatou que isto não ocorria até então, mas que à partir do mês de dezembro passarma a marcar a agenda
para meses muito distantes, o que tem causado transtornos aos usuários. Sra. Conceição propôs
formalizar através da CIR uma solicitação de reunião entre a regulação estadual e os municípios com
esses serviços. 7. Informes COSEMS – Sra. Marcela informou sobre reunião com a equipe de transição
do novo governo, onde foi solicitado informações de demandas reprimidas , para que o novo governo
priorize as necessidades em que vão atuar nos primeiros cem dias de governo. Informou ainda que foi
discutida a questão da assistência farmacêutica e que foi solicitado a realização de um Fórum nas regiões
para discussão deste tema, em doze de março de dois mil e dezenove. Ainda será definido o município
que vai sediar no horário de nove às dezesseis horas. 8. Informes Gerais – Sra. Soraia apresentou o
vereador Sr. Aloisio Saulo, que estava presente. Sra. Sonia apresentou e passou a palavra para o Sr.
Ricardo representante do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, que informou que os representantes
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desse núcleo estarão participando das reuniões das CIR como apoiadores do Ministério da Saúde, para
atuarem principalmente, nas questões com pendências junto ao Ministério da Saúde. Falou ainda sobre a
capacitação que está sendo organizada no DIGISUS. A seguir sendo a última reunião do ano, foi
realizado um amigo oculto entre os participantes da reunião em comemoração ao encerramento das
atividades da CIR-MP do ano de dois mil e dezoito e posteriormente houve o convite da Sra. Soraia para
o almoço. Não havendo mais informes, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte minutos,
convocando os participantes para a próxima reunião, no dia vinte e dois de janeiro às nove horas, no
município de Barra do Piraí, em local a ser informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva,
Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Valença, vinte dezembro 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

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
Rua Pinto Ribeiro, nº 65, - Centro, Barra Mansa. CEP: 27.310-420
Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
4

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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

____________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

____________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

_________________________________
Izabela M. Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SES
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