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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, foi realizada no
município de Porto Real, no Horto Florestal – Av. Dom Pedro II, Jardim Real, a sexta 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, Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central e Sra.
Rebeca Cabral de F. G. Pereira, da SGAIS; Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Itatiaia, Sr.
Nilson Rodrigues; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da
Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto Real, Sr. Luiz Fernando Curty; SMS de Quatis, Sra. Ana
Lúcia Galvão; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira e SMS de Volta Redonda, Sr. Alfredo
Peixoto; Técnicos (as) dos seguintes municípios: Itatiaia, Sra. Rozimeire Franco; Piraí, Sra. Julliana
de Souza e Sra. Heloisa Helena Teixeira; Porto Real, Sra. Suzanne Balieiro, Subsecretária de Saúde,
Sra. Giane Gioia, Sra. Luiza Helena, Sra. Nilza Pedrosa, Sra. Lúcia Souza, Sra. Irma Provazi, Sra.
Alana de Paula, Sra. Vanessa Godinho, Sra. Kátia Virgílio e Sra. Carla Gomes; Rio Claro, Sra.
Beatriz Xavier e Sr. Reynaldo Junior e Volta Redonda, Sra. Hélia Paula Brum Maia, Sra. Pollyanna
Mazilli e Sra. Marina Marinho. Compareceram ainda: Sra. Marcela Caldas, apoiadora regional e
representante técnica do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do CISMEPA. Resumo
dos Presentes: A plenária contou com a presença de representação da SES, sete secretários de saúde:
Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Volta Redonda, ficando sem representação
de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Rio das Flores e
Valença. Sra. Sonia deu boas vindas a todos e convidou o Sr. Luis Fernando, Secretário de Saúde de
Porto Real para fazer a abertura da reunião. Este cumprimentou os presentes e falou sobre as
características do município de Porto Real, das atrações turísticas, dos restaurantes e, da forte
presença da colônia Italiana. Falou sobre a vontade em colaborar para o crescimento da região e se
colocou a disposição dos colegas gestores. Encerrou agradecendo a todos pela presença. Em seguida
a reunião teve prosseguimento de acordo com os itens de pauta. I. Apresentação: 1. Cenário
epidemiológico de Arboviroses (SVS) - Sra. Sonia justificou a ausência da representante do NDVS,
que estava participando da capacitação do Roda Hans em Volta Redonda. Deu prosseguimento
apresentando o cenário epidemiológico das arboviroses, os dados de casos prováveis de dengue e
chikungunya no Estado do Rio, atualizados em dezoito de junho de dois mil e dezenove. E destacou
os municípios com variação significativa de dengue, Resende, Quatis, Piraí, Porto Real, Rio Claro e
Volta Redonda. 2. Projeto de pesquisa – Qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV na
região do Médio Paraíba – Sr. Reynaldo, técnico da SMS Rio Claro, aluno do curso de mestrado da
Faculdade de Enfermagem da UERJ, apresentou aos gestores o seu Projeto de Mestrado sobre a
“Qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV na região do Médio Paraíba”, cujo objetivo é
analisar a qualidade de vida entre pessoas com HIV atendidas nos Programas municipais de
HIV/AIDS. Mais especificamente identificar os conteúdos das representações sociais, descrever os
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conteúdos dessas representações e comparar entre os municípios de médio e grande porte
populacional do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Reynaldo pediu o apoio dos gestores dos municípios
de pequeno e médio porte na assinatura da carta de anuência do projeto para prosseguimento da
pesquisa. II . Pactuação: 1. Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2019 - Sra.
Sonia pediu a compreensão dos presentes para retirar de pauta para a apreciação na próxima reunião
ordinária sendo acordado por todos. 2. Atualização do Projeto e Plano de Ação da Rede Cegonha
(GC RC) – Sra. Juliana articuladora do GC da Rede Cegonha fez breve contextualização sobre o
processo de atualização do plano de ação da Rede Cegonha, que foi iniciado no ano de dois mil e
dezessete e só agora concluído, contendo as revisões baseados no parecer de mérito enviado pelo
MS. Passou a palavra para Sr. Rodrigo que apresentou o plano finalizado. Sr. Rodrigo ressaltou a
importância da participação de algumas colaboradoras nesse processo de elaboração. Destacou que
com a inauguração da Maternidade do Hospital Escola de Valença, o desenho da rede, foi alterado
com a inclusão desta unidade no plano, enquanto referência para parto de alto risco, trazendo
melhorias no acesso para as gestantes da região. Definidos como polos para gestação de alto risco,
Barra Mansa, referência para Barra Mansa, Quatis e Rio Claro; Resende, referência para Resende,
Itatiaia e Porto Real; Valença, referência para Valença, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí e Rio das
Flores, Volta Redonda, referência para as munícipes do próprio município. Sr. Rodrigo falou sobre
os pontos de fragilidade do plano, especialmente em relação às habilitações e credenciamentos de
leitos das maternidades e hospitais. Sra. Sonia destacou que como Volta Redonda não conseguiu
verificar o andamento do processo de habilitação do Hospital São João Batista em GAR, sugeriu
iniciar um novo processo de habilitação e credenciamento nesta modalidade de leitos. Sra. Juliana
também destacou as ações previstas de integração com a Atenção Primária e Vigilância. Sem
ressalvas e alterações a revisão do Plano foi pactuada. 3. Projeto Roda Hans (NDVS) – Foi
apresentado as definições finais para o desenvolvimento do projeto Roda Hans na região,
informando a capacitação teórica ocorrida no dia vinte e oito de maio do corrente. As datas e
referências de capacitação prática nos dois municípios Polo da carreta ficaram assim definidas:
Resende nos dias dezenove de setembro, tendo como municípios de referência, além de Resende,
Itatiaia e Porto Real e vinte de setembro, referências para os municípios de Barra Mansa, Quatis e
Rio Claro. No Polo de Volta Redonda será nos dias vinte e três de setembro, tendo como referências,
além de Volta Redonda, os municípios de Barra do Piraí e Pinheiral e vinte e quatro de setembro, as
referências são os municípios de Piraí, Rio das Flores e Valença. Os municípios polo devem indicar
um responsável para receber, instalar e abastecer a carreta, além de um carro disponível para o
transporte da equipe que vai para a visita no território da unidade escolhida para tal. Sra. Sonia
apresentou uma lista detalhada dos insumos e medicamentos que cada município deverá levar para o
Roda Hans. Informou ainda que, a SES vai ajudar com alguns medicamentos, não todos, sugerindo
que os municípios levem um kit de medicamentos com o que estiver disponível no momento.
Destacou também que os municípios deverão garantir transporte e alimentação de seus profissionais.
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Não havendo ressalvas, o desenvolvimento do projeto Roda Hans na região foi pactuado. Sra. Sonia
neste momento interrompeu a pauta para registrar a presença do Prefeito de Porto Real, que
cumprimentou a todos e pediu para prosseguir com a reunião. 4. Fluxo de transporte sanitário
para atendimento dos pacientes da RCPD (GC RCPD/CER III) – Sra. Pollyanna informou aos
gestores que o CER III de Volta Redonda recebeu uma van adaptada para atender à região no
transporte dos pacientes com necessidades especiais, falou que a capacidade de transporte do veículo
é para quatro pacientes, com quatro acompanhantes. Também informou que na portaria que
regulamenta o veículo para o CER III não tem os critérios para a utilização do mesmo. A portaria
registra que é de responsabilidade do município polo o abastecimento e manutenção do veículo.
Falou sobre a dificuldade da equipe do CER III em estabelecer um fluxo de trajeto entre os
municípios para transportar os pacientes para Volta Redonda. Assim perguntou aos presentes se
tinham alguma proposta para resolver esse problema. Foram feitos vários questionamento sobre
numero de pacientes atendidos de outros municípios, casos mais graves, tempo de tratamento e
outros. Considerando a dificuldade de se estabelecer um fluxo regional que atenda as necessidades, a
sugestão apresentada foi que o veículo fosse utilizado para atender as emergências e intercorrências
no atendimento do CER III, observados os critérios de gravidade dos pacientes, e atender aos demais
municípios da região em momentos pontuais de necessidade, para transportar os usuários para o
CER em Volta Redonda. Houve ainda muitos questionamentos se o adequado não seria que o
Ministério contemplasse cada município com um veiculo deste porte e sugerido elaborar um
documento e encaminhar à CIB com vistas ao Ministério com esses questionamentos. As sugestões
forma acatadas e a forma de uso do veículo foi pactuada. 5. Credenciamento e Habilitação de
Oficina Ortopédica – CER III (Volta Redonda) – Sra. Pollyana falou sobre a solicitação de
credenciamento e habilitação da Oficina Ortopédica – CER III em Volta Redonda enfatizando que
está previsto no Plano de Ação da RCPD e que estão sendo viabilizados os trâmites do projeto para
dar os encaminhamentos necessários. Não havendo ressalvas o pleito foi pactuado. 6. Proposta de
adequação do Perfil assistencial do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns,
elaborada pelos municípios da região (CISMEPA) – Sr. Rodrigo informou que a atual gestão da
Secretaria Estadual de Saúde, atendendo o encaminhamento da primeira Assembleia Geral do
CISMEPA, realizou no dia cinco de abril deste ano uma reunião no gabinete do Secretário de Estado
da Saúde, com a presença do mesmo e de representantes da Executiva do Consórcio e da Assessoria
de Regionalização, onde se definiu a necessidade de retomar as discussões para a adequação do
perfil assistencial do Hospital Regional Zilda Arns. Em uma segunda reunião realizada no dia sete de
maio, com a presença de representantes da Executiva do Consórcio, da Assessoria de
Regionalização, do Subsecretário Geral, membros da Superintendência Hospitalar e Pré-hospitalar,
foi estabelecido um prazo de quarenta e cinco dias, para apresentação da proposta contemplando a
discussão, a ser apreciada em CIR e assembleia de prefeitos. Após discussão na Câmara Técnica da
CIR e GT Planejamento, foram elaboradas as seguintes propostas por ordem de prioridade:
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Regulação do acesso; Ampliação da oferta de serviços do Centro de Imagem; Implantação do Centro
Cirúrgico; Oftalmologia de média e alta complexidade; Neurocirurgia; Traumato Ortopedia;
Transplantes e Litotripsia a laser. Alguns secretários fizeram considerações e ponderações às
propostas, porém sem discordância a proposta foi pactuada. 7. Distribuição de vagas para o Curso
de Metodologia em Educação Permanente (CIES) – Sra. Sonia informou que foi apresentado na
reunião da CIES e os membros encaminharam como proposta contemplar com as cinco vagas os
municípios que estão participando ativamente das reuniões da CIR, sendo distribuídas para os
municípios de Resende, Piraí e Volta Redonda e uma das vagas para a articuladora regional da CIES.
Não havendo discordância, a distribuição de vagas foi pactuada. 8. Equipe multidisciplinar de
atenção especializada em Saúde Mental (Porto Real) – Sra. Alana, apresentou projeto para o
município de Porto Real, conforme nota técnica número onze do ano de dois mil e dezenove CGMAD/DAPES/SAS/MS. A Portaria GM/MS número três, cinco, oito, oito, prevê as Equipes
Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT). Parte estratégica da
atenção integral à pessoa com transtornos mentais moderados, têm por objetivo prestar tratamento
multiprofissional em Saúde Mental, integrando-se aos demais Serviços da RAPS e das demais redes
de atenção à saúde. Municípios de pequeno porte e que apresentem dificuldades de implantação e
manutenção da estrutura de um CAPS I, incluindo questões relacionadas ao RH, podem optar por
uma equipe AMENT. Não havendo considerações contrárias o pleito foi pactuado. 9. Planificação
da Atenção à Saúde (SGAIS) – Sra. Rebeca enfatizou a necessidade dos municípios garantirem o
transporte para os Pólos das oficinas do Planifica SUS, os profissionais da Atenção Primária, os
tutores e facilitadores a partir de julho. Todos serão informados à medida que a equipe do
PlanificaSUS definir os Pólos para onde irão os profissionais. Informou ainda que, no dia oito de
julho será a cerimônia de lançamento do PLANIFICA SUS na região, com início previsto para às
oito horas e término previsto às onze horas e trinta minutos, no campus Aterrado da UFF em Volta
Redonda. Em seguida iniciam os workshops e oficinas, que irão até o dia onze de julho. Sra. Rebeca
apresentou a proposta de composição do Grupo Condutor Regional, sugerindo na composição,
representantes das doze secretarias municipais, da média complexidade de Volta Redonda, da
SE/CIR, da SGAIS, do Hospital Israelita Albert Einstein e COSEMS, que se encontrará
mensalmente ao final da semana de atividades para avaliar o processo, discutir e deliberar sobre as
dificuldades encontradas. Sra. Conceição concordou com a inserção do COSEMS e indicou a Sra.
Marcela, que informou que sua agenda de trabalho é muito complicada e que na medida do possível
estará presente nos trabalhos do GCR. Sra. Rebeca também informou que os convites para os
prefeitos e gabinetes dos secretários já estão prontos e estarão sendo distribuídos a partir de hoje e
apresentou o calendário dos workshops e oficinas de julho até dezembro e as seguintes demandas: os
municípios devem definir Grupo Condutor Municipal; Formalizar Grupo Condutor Municipal em
reunião do Conselho Municipal de Saúde; Garantir transporte aos profissionais que precisarão se
deslocar para outras cidades para oficinas, workshops e cursos curtos, bem como para os tutores e
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facilitadores; Indicar representante para o Grupo Condutor Regional; Informações sobre os
facilitadores e tutores: nome, data de nascimento, formação, RG, CPF, telefone e e-mail; Indicar
quatro técnicos de áreas que o município considerar estratégicas nas SMS para compor as turmas e
participar dos workshops. Enfatizou ainda a importância da presença dos Secretários para assinatura
do Termo de Compromisso no dia oito de julho. Sra. Maria Augusta comentou o fato desses
detalhamentos não terem sido apresentados na quinta reunião da CIR quando pactuaram aceitar o
Projeto na região do Médio Paraíba. As responsabilidades e demandas municipais, bem como a
constituição do Grupo Condutor Regional do PlanificaSUS foram pactuados. III - Informe: 1.
Informe de rendimentos do Recurso CIR – Recurso da Portaria GM/MS nº 2.979 de 15 de
dezembro de 2011, Deliberação CIB-RJ n° 3.303 de 22 de janeiro de 2015, Deliberação CIB-RJ
nº 3.418 de 20 de maio de 2015 e Resolução SES nº 1.188 de 12 de junho de 2015 no valor de R$
20.000,00 depositado no Fundo Municipal de Volta Redonda – Sra. Sonia apresentou o
demonstrativo enviado pelo Fundo Municipal da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, do recurso
repassado da para a CIR-MP de junho de dois mil e dezoito a junho de dois mil e dezenove, no valor
de oito mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos; gastos com coffee break no valor de dois
mil, trezentos e quarenta e hum reais e cinquenta centavos; restando um saldo de cinco mil,
seiscentos e oitenta e hum reais e quinze centavos. 2. Informe de rendimentos do Recurso NDVS
– Recurso da Portaria Conjunta nº 8 de 29 de junho de 2004, no valor de R$ 70.000,00
depositado no Teto Financeiro da Vigilância em Saúde do município de Volta Redonda - Sra.
Sonia apresentou o demonstrativo enviado pelo Fundo Municipal da Secretaria de Saúde de Volta
Redonda, do recurso do NDVS com o depósito repassado pelo FES, no valor de setenta mil reais,
subtraindo o que estava em débito com o município no valor de dezessete mil, duzentos e dois reais,
trinta e nove centavos, ficando o saldo em conta de cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e sete
reais e sessenta e hum centavos. 3. Informe de rendimentos contas dos Recursos EP – Recursos
da Portaria GM/MS nº 1996 de 2007 e Deliberação CIB-RJ nº 374 de 2007 da Educação
Permanente em Saúde no valor de R$ 285.420,80; Portaria GM/MS nº 2813 de 2008 e
Deliberação CIB-RJ nº 573 de 2008 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$
235.685,18; Portaria GM/MS nº 2953 de 25 de novembro de 2009 e Deliberação CIB-RJ nº
0792 de 03 de dezembro de 2009 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$
107.462,20 e da Educação Profissional no valor de R$ 106.888,00; Portaria GM 4033 de 17 de
dezembro de 2010 e Deliberação Conjunta CIB-RJ/COSEMS nº 1 de 09 de dezembro de 2010
(ad referendum), no valor de R$ 88.089,70; Portaria GM/MS nº 2200 de 14 de setembro de
2011 e Deliberação CIB-RJ nº 1445 de 18 de outubro de 2001 da Educação Permanente em
Saúde no valor de R$ 103.359,10 e de Educação Profissional no valor de R$ 147.655,86,
depositados no Fundo Municipal de Piraí. – Sra. Heloisa informou a execução dos Projetos
Regionais de Educação Permanente e um demonstrativo sobre o saldo alocado em Piraí. No Pólo
Regional de Educação Permanente o saldo é de oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e
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quarenta e hum centavos. 4. Informe de rendimentos conta do Recurso PLANEJASUS - Recurso
da Portaria GM/MS nº 2.327, de 6 de outubro de 2009 PLANEJASUS e Deliberação CIB
1727/2012, no valor de R$ 34.760,44 depositado no Fundo Municipal de Piraí. – Sra. Heloisa
informou que o saldo do recurso do PlanejaSUS é de quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e três centavos. 5. Proposta de emenda parlamentar (Volta Redonda) –
Sra. Sonia apresentou ofício número cinco, oito, dois de dois mil e dezenove em cumprimento da
Portaria trezentos e noventa e cinco de quatorze de março de dois mil e dezenove, com a proposta
número três, seis, zero, zero, zero, zero, dois, seis, um, seis, sete, zero, dois, zero, um, nove, zero,
zero, de incremento de Piso de Atenção Básica no valor de novecentos mil reais; e ofício número
cinco, oito, três de dois mil e dezenove com a proposta número três, nove, cinco, seis, nove, um, um,
zero, zero, zero, seis, dois de estruturação da Rede de Atenção Especializada- Aquisição de
Equipamentos e material permanente, no valor de setecentos e oitenta e três e setecentos e cinquenta
mil reais. 6. Comunicado AR/SECIRMP nº 026/2019 sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ – Não foram apresentados os informes do comunicado. Será
encaminhado por email aos municípios. 7. Informes COSEMS – Sra. Marcela lembrou o XXXV
Congresso do CONASEMS em Brasília na semana de dois a cinco de julho do presente ano, e
ressalta que o município de Quatis estará apresentando o trabalho de fechamento da CLIVAPA. 8.
Informes Gerais – Não houve informes gerais. Sra. Sonia convidou o Secretário de Porto Real para
fazer o encerramento. Sr. Luiz Fernando agradeceu a todos, em especial agradeceu a equipe da
Secretaria que preparou tudo para receber a reunião da CIR-MP. Colocou-se a disposição para o que
precisar o município estará pronto a receber a todos. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi
encerrada às dezessete horas e trinta minutos, convocando os participantes para a próxima reunião,
no dia vinte e cinco de julho, às nove horas, no município de Quatis, em local a ser informado
posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a
presente ata. Porto Real, vinte e oito de junho de dois mil e dezenove.

___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

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

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
6

Assessoria de Regionalização

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

_________________________________
Nilson Rodrigues Neves
SMS de Itatiaia

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
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

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

____________________________________
Alfredo Peixoto de O. Neto
SMS de Volta Redonda
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261
262
263

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SE
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