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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às nove horas, foi realizada no município de
Volta Redonda, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito à rua quinhentos e sessenta e seis,
número trinta e um, bairro Nossa Senhora das Graças, a primeira reunião Extraordinária da Comissão
Intergestores Regional do Médio Paraíba, contando com a presença dos membros da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro: Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR-MP; Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central, Sra. Rosemary M. Rocha,
representante suplente do nível central; Sra. Juliana Mantesso e Sra. Arcilez Gregório da Silva, técnicas
do NDVS-MP; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra. Rebecca Pereira e Sra. Audrey
Fischer SGAIS/SES. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Pinheiral, Sr. Everton Silva; SMS de
Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS Porto Real, Sr. Luiz Fernando C. Jardim; SMS de
Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva (Interina); SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira;
SMS Valença, Sra. Soraia Furtado da Graça e SMS de Volta Redonda, Sr. Alfredo Peixoto de Oliveira
Neto. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathalia Cardoso e Sr. Carlos Renato
Ferreira, Subsecretário de Saúde; Barra Mansa, Sra. Simone Tisse e Sra. Débora Franco; Porto Real,
Sra. Giane Aparecida Gióia; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier; Volta Redonda, Sra. Arlete Corty, Sra.
Hélia Maia, Sra. Marina Marinho, Sra. Renata Vasquez Molina, Sra. Flávia Lipke e Sra. Rosely
Frossard. Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e apoiadora regional do
COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do CISMEPA e representante técnico regional na
CT da CIB; Sra. Norma Chaffin, Subsecretária de Saúde e Sr. André Louzada Subsecretário de Saúde da
SMS de Volta Redonda. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da
SES; sete secretários de saúde dos municípios: Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Valença e
Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí, Barra
Mansa, Itatiaia, Rio das Flores e Rio Claro. Em seguida Sra. Ed informou que a equipe da SES estava a
caminho, depois de atraso causado por problemas mecânicos no carro em que estavam. Convidou então
a Subsecretária de Saúde de Volta Redonda para cumprimentar os presentes, pois, o Secretário, Sr.
Alfredo chegaria em breve, após reunião com o Ministério Público. Sra. Norma cumprimentou a todos
os presentes e apresentou o Sr. André, também Subsecretário de Saúde. Dando prosseguimento, Sra. Ed
consultou a opinião dos secretários presentes, sobre alterar a ordem da pauta, explicando que iniciaria a
reunião com a apresentação do Cenário das Aboviroses e depois passaria para os informes enquanto
aguardava a chegada da equipe do nível central e de alguns secretários que avisaram estarem a caminho.
Todos concordaram. Pauta: I. Apresentação - 1. Cenário das Arboviroses e Sarampo - foi
apresentado pela técnica do NDVS Sra. Juliana. No decorrer da apresentação, Sra. Soraia questionou
sobre o comparativo dos números de casos notificados de Dengue e Chikungunya no mesmo período de
janeiro e fevereiro dos anos de dois mil e dezenove e dois mil e vinte em seu município. Sra. Juliana
respondeu que vai se reportar a área técnica da vigilância para esclarecer a dúvida levantada pela
secretária: a não concordância com a ausência de notificações no referido período. Sra. Conceição disse
ser muito importante fazer essa análise epidemiológica do Cenário das Arboviroses, pois desse modo
ficam mais evidentes todas as situações das Arboviroses. Sra. Juliana reforçou a necessidade dos
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municípios responderem ao Ofício Circular SES/AO/SVS número vinte e dois de dois mil e dezenove,
informando os dados para sistematização do número de imóveis e recursos humanos, para
acompanhamento das ações de controle do Aedes Aegypti no município. Sra. Conceição alertou para a
importância dessas informações, pois interferem no recurso do Cofinanciamento para Agentes de
Endemias. Rio Claro informou que que já respondeu. Com a chegada da equipe do nível central da SES,
deu-se início a pauta de pactuação. II. Pactuação - 1. Aprovação de atas da 10ª e 11ª Reuniões
Ordinárias da CIR/MP de 2019 – Sra. Izabela explicou que a décima primeira ata será retirada de
pauta, pois há necessidade de inclusão de ítem não registrado e questionou a todos se há alguma
correção ou alteração na décima ata. Não havendo alterações, a décima ata foi pactuada. 2. Ratificar o
Calendário de Reuniões para o ano de 2020 (AR) - Sra. Izabela, pede a ratificação da agenda dois mil
e vinte, aprovada Ad Referendum na décima primeira reunião ordinária realizada em dezembro do ano
de dois mil e dezenove. A agenda do ano de dois mil e vinte foi ratificada. 3. Projeto de Qualificação
da Rede de Atenção Psicossocial – (ATSM) - Sra. Izabela informou que é um Projeto de qualificação
da Saúde Mental em parceria com a UERJ, mas que será retirado de pauta, pois a ATSM, pediu para
remarcar essa apresentação, entendendo que como a região já está comprometida com as ações do
PlanificaSUS, seria muito desgastante nesse momento iniciar esse projeto na região. 4. Plano de Ação
do Cofi-RAPS – (ATSM e GCR RAPS) - Sra. Izabela apresentou os questionários de apoio a
elaboração do Plano de Ação para execução do Cofinanciamento da RAPS, respondidos pelos
municípios, revisados pelo GCR da RAPS e assinados pela coordenação municipal e pelo SMS,
conforme orientação da Área Técnica de Saúde Mental. Todos concordaram e foram pactuados. 5.
Planificação da Atenção à Saúde – Atualização das informações de andamento do Projeto e
apresentação da proposta de modelo de organização da Atenção Especializada (SGAIS) – Sra.
Rebeca atualizou os municípios, sobre as informações do andamento do projeto do PLANIFICA SUS na
região, e apresentou a proposta de organização da Atenção Especializada nos municípios à partir do
modelo e metodologia da Planificação. Explicou que o modelo de Ambulatório da Atenção
Especializada no Médio Paraíba é diferente do modelo original do PlanificaSUS, pois foi adaptado a
realidade local, neste sentido há a necessidade de apreciação e aprovação da plenária Até o momento,
somente três municípios tem os recursos físicos e humanos: Piraí, Porto Real e Volta Redonda e assim
então foi pactuado. 6. Indicação de representantes da região para compor o GCE da RCPD
(SAECA) e Indicação de novos articuladores (GC RCPD) - Sra. Izabela, apresentou a proposta de
indicação dos técnicos para compor enquanto representantes da região o GCE da RCPD, sendo
indicados no grupo condutor regional, os representantes de Barra do Piraí, Sr. Ricardo e de Volta
Redonda, Sra. Pollyanna. Apresentou ainda a indicação dos novos articuladores regionais, sendo os
representantes de Rio Claro, Sr. Wellington e de Piraí, Sr. Sérgio. Os nomes apresentados foram
pactuados. Sra. Izabela informou que o representante da região já participou da reunião do GCE RCPD,
no dia dezoito de fevereiro do presente ano, na SES. 7. Plano Municipal da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade (Resende) - Sr. Alexandre. Informou que o
Plano Municipal da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade do
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município, já foi cadastrado no FORMSUS em nove de agosto de dois mil e dezessete e aprovado na
décima reunião ordinária do CMS em dezenove de novembro de dois mil e dezenove, visando a
expansão da cadeia pública de Resende. O Plano foi pactuado. 8. Equipe multidisciplinar de atenção
especializada em Saúde Mental – AMENT (Pinheiral) - Sr. Everton apresentou a proposta para
implantar uma equipe multiprofissional para atenção especializada – AMENT, de acordo com o disposto
na Portaria GM/MS número três, cinco, oito, oito de vinte e hum de dezembro de dois mil e dezessete.
III. Informe - 1. Cirurgias Eletivas (SAECA) - Sra. Audrey representante da SAECA, trouxe o
material apresentado na oficina do dia dez de fevereiro do presente ano na SES/RJ, para que os gestores
tivessem as mesmas informações repassadas aos técnicos. Também foi esclarecida a dúvida quanto a
adesão simultânea aos recursos da Resolução número um, nove, dois, zero da SES e da Portaria número
três, nove, três, dois do Ministério da Saúde, os municípios podem fazer a adesão aos dois recursos,
devendo observar os prazos para a execução dos procedimentos, que caso não sejam realizados, os
recursos terão que ser devolvidos ou transferidos para outro município. Sra. Conceição manifestou
descontentamento com a demora em aprovar a programação, pois já na reunião extraordinária da CIR de
janeiro, deveriam estar com a programação na pauta para ser aprovada. Declarou que a região está
perdendo tempo e tem menos um mês para início da execução do recurso. Sra. Izabela informou que na
próxima reunião do GT de Planejamento no dia onze de março do presente ano, será discutida a
organização da programação e definição de executores e encaminhadores, de acordo com as diretrizes da
portaria, observando ainda a recomendação definida na primeira reunião extraordinária da CIR realizada
em vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte. Sra. Giane lembrou que a região já tem uma programação
para cirurgias eletivas, elaborada no ano de dois mil e dezessete, que pode ser utilizada como modelo. 2.
Solicitação de remanejamento de PPI – Leitos de UTI Neo II (Valença) - Sra. Soraia, apresentou a
solicitação do município de Valença de remanejamento das diárias em leitos UTI Neonatal II, tendo
como executores anteriores os municípios de Resende e Volta Redonda, repassando para o próprio teto,
de acordo com a habilitação do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, CNES – dois, dois, nove, dois,
nove, hum, dois e de acordo com a portaria de habilitação GM/MS número um, quatro, oito, seis de
primeiro de julho de dois mil e dezenove para esta especialidade. Toda a documentação foi
apresentada. 3. Solicitação de remanejamento de PPI – Leitos de UTI Tipo II – Diárias (Rio das
Flores) - Sra. Izabela, informou conforme fluxo de remanejamento de PPI, a solicitação do município
de Rio das Flores de diárias de leitos de UTI Tipo II, tendo como executores anteriores os municípios de
Barra do Piraí, Porto Real, Resende e Volta Redonda, repassando para o teto de Valença. Toda a
documentação foi apresentada. Sra. Giane questionou sobre a resposta de seu município, pois tinha
dúvidas se havia mandado a ciência, ao que Sra. Ed respondeu, que na documentação enviada por Rio
das Flores estava o e-mail para Porto Real, enviado no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte. Sra.
Ed aproveitou para informar a todos que a SE Sra. Sonia, retornando das férias irá fazer uma releitura
dos fluxos e modelos dos documentos a serem enviados para a CIR, pois estão chegando documentos de
forma equivocada. 4. Propostas de emenda parlamentar (Barra do Piraí) - Sra. Izabela informou as
seguintes propostas de emenda parlamentar: Incremento temporário do PAB, proposta número três, seis,
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zero, zero, zero, dois, sete, três, dois, oito, seis, zero, um, nove, zero zero, no valor de cem mil reais;
proposta número três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, quatro, hum, oito, zero, dois, zero, hum, nove,
zero zero , no valor de um milhão e dez mil reais e proposta número três, seis, zero, zero, zero, dois,
oito, oito, quatro, seis, sete, dois, zero, hum, nove, zero, zero no valor de duzentos mil reais. 5.
Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ –
Sra. Ed destacou a proposta trazida pela Área Técnica de Saúde da Mulher/SES no Grupo Condutor da
Rede Cegonha de visitar as maternidades e realizar reunião com o diretor da maternidade e o gestor
municipal para discutirem as pendências e buscarem soluções para viabilizar as habilitações e
credenciamentos de leitos GAR. Essas visitas estão sendo agendadas para dia cinco de março, do
presente ano, dois municípios por turno. Todos acharam a idéia ótima e sugeriram que fosse realizada
apenas um município por turno, pois dois municípios no mesmo turno, corre-se o risco de atraso no
deslocamento entre estes. No GT Planejamento em reunião com a presença de representante da área
técnica de planejamento da SES, foi sugerido intercalar as reuniões, da seguinte forma: em determinado
mês reunião conjunta entre o GT e a CT e no posterior somente o GT de Planejamento com a presença
da área técnica da SES, para prosseguir com o Planejamento Regional Integrado. 6. Informes COSEMS
– Sra. Marcela informou que esteve presente em reunião do CONASEMS em Brasília, no dia treze de
fevereiro do presente ano, onde foram instruídos a repassar as informações do Ministério da Saúde sobre
o novo financiamento da Atenção Primária à Saúde. Foram orientados a acompanhar os municípios e
alertá-los para as fragilidades que possam trazer perdas de recursos. Muitas dúvidas foram levantadas
durante a fala sobre o novo financiamento da APS. Sra. Marcela esclareceu a importância dos ACS no
Cadastramento; cadastrar numa unidade e fazer procedimentos em outra anula o cadastro na unidade; o
município que não atingiu a meta de setenta por cento na região foi Barra do Piraí; Itatiaia apresenta um
cenário preocupante pela limitação de expandir o seu cadastramento; informações inconsistentes podem
ter como causa – INI, CNES unidade/profissional. Diante desse cenário a preocupação dos gestores em
alcançar todas as metas propostas nesse novo modelo foi unânime e perceberam detalhes que à primeira
vista não estavam claros. Sra. Marcela esclareceu muitas dúvidas e se colocou à disposição para ajudar
os municípios no que for necessário. 7. Informes Gerais – não houve informes. Não tendo mais nada a
tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas, convocando os participantes para a próxima reunião, no
dia vinte e quatro de março, às nove horas, em Barra do Piraí, local a ser informado posteriormente. Eu,
Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda,
vinte de fevereiro de dois mil e vinte.
___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
Cleonice Ramos da Silva
SMS (interina) de Quatis

_________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

___________________________________
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
SMS de Volta Redonda
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___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES
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