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Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a quinta reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional 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. Ed Amaral da Silva, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-MP; Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra.
Juliana Mantesso, técnica do NDVS-MP; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP.
Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Wagner Pinto Teixeira; SMS de Itatiaia,
Raphael Figueiredo Pereira; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Giane
Aparecida Gióia; SMS de Resende, Alexandre Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio Claro, Maria Augusta
Monteiro Ferreira e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha. Técnicos (as)
dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Lívia de Paula, Sr. Carlos Renato Ferreira, Subsecretário de
Saúde; Itatiaia, Sra. Andréia e Sra. Marialva; Piraí, Sr. Edmilson Marques e Marlucia Reis Valente Maia;
Porto Real, Sra. Cleonice Ramos e Juliana Azevedo da Silva; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza.
Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e apoiadora regional do COSEMS; Sra.
Rosa Lages, Coordenadora do CISMEPA, Sr. Daniel Fraga – Viva Rio/SAMU. Resumo dos presentes:
A plenária contou com a presença de representação da SES; sete secretários de saúde dos municípios:
Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Claro e Volta Redonda e sem representação de
secretários de saúde os municípios de Barra Mansa, Porto Real, Quatis, Rio das Flores e Valença. Sra.
Sonia iniciou a reunião, cumprimentando a todos. Prosseguindo, informou a presença do novo gestor de
Itatiaia, e solicitou que todos as pessoas presentes se apresentassem. Sra. Izabela ao se apresentar,
aproveitou para justificar a ausência da Sra. Rosemary, por motivos de convocação para reunião de
última hora. Sra. Sonia também informou que segundo publicação no Diário Oficial de hoje Sra.
Rosemary foi nomeada para assumir a Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde. Sra. Sonia
informou que alguns gestores avisaram que entrarão com atraso na reunião, enquanto aguarda fez a
leitura dos itens de pauta e explicou que não havendo apresentação passaria aos informes até a chegada
dos demais. Pauta: I. Pactuação 1. Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária da CIR/MP de
2021 - Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi disponibilizada aos secretários e técnicos para
sugestões de inclusão e revisão de texto e perguntou se havia alguma correção a fazer. Não havendo
nenhuma alteração a ata foi pactuada. 2. Prestação de contas – relatório SAMU - POA – 1º trimestre
de 2021 (GC RUE) - Sr. Daniel, representante da empresa gestora do SAMU, a Viva Rio, apresentou as
metas e o resultado, assim como as dificuldades para melhorar alguns indicadores como a reposição dos
profissionais. Informou ainda que o relatório detalhado já foi encaminhado para a SE da CIR, para
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envio aos municípios. Todos aprovaram o relatório e foi pactuado. II. Informe 1. Vigilância em
Saúde/NDVS - Sra. Sonia iniciou a apresentação comentando o número de casos confirmados por
COVID-19 por município da região Médio Paraíba; apresentou a trigésima primeira atualização do
mapa de risco do Estado, onde a região aparece laranja (risco moderado); Casos e óbitos confirmados
por COVID-19 segundo semana epidemiológica de início de sintomas, dos anos de dois mil e vinte e
dois mil e vinte e hum; número de doses recebidas e aplicadas por município na região; cobertura da
imunização da COVID-19 por município, segundo a população residente. Sr. Everton pediu revisão
quanto aos números da cobertura da imunização da COVID-19 apresentados, referentes a Pinheiral. Sra.
Maria Augusta também sinalizou divergência nos dados de Rio Claro. Sra. Sonia orientou a Sra. Maria
Augusta informar a Sra. Maraci da Imunização/SES. Sra. Sonia lembrou a solicitação feita aos
municípios que enviassem a planilha com os dados dos municípios e reforçou o pedido de envio diário
da mesma. Sra. Juliana informou os destaques do GT VS: OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVS SEI
número setenta e hum - Monitoramento das Ações do Programa Municipal de Controle do Tabagismo
(PMCT). OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVS SEI número setenta e cinco de dezenove de maio de dois
mil e vinte e hum - Alerta Raiva número hum de dois mil e vinte e hum - Medidas de prevenção da raiva
humana e animal - Estado do Rio de Janeiro; Convite para: Roda de Conversa: Vig. Epidemiológica de
DANT; Roda de Conversa com as Regiões de Saúde, tema “Estruturação das equipes municipais de
Vigilância Epidemiológica de Violências”, no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e hum às
quatorze horas e trinta minutos. 2. Readequação do grupo do app Whatsapp (AR) - Sra. Izabela
explicou que já havia um pedido para criação de hum grupo de whatsapp, (com os Secretários e
composição da CIR (Nível Central, Regulação, NDVS e COSEMS) e outro grupo só para os Secretários.
Os Secretários opinaram por manter o grupo na formatação atual, porque já atende bem as necessidades.
3. Despacho do Processo SEI nº 080008/000005/2021 (AR) - Sra. Izabela informou sobre o despacho
da SGAIS, que encaminhou a aprovação referente a solicitação de recurso de custeio diferenciado de
leitos clínicos de retaguarda para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful em Volta Redonda, através do
documento anexo que encaminhou aprovação considerando nove leitos novos e cinco leitos de custeio
diferenciado de enfermaria clínica disponíveis ao SUS. Informou também sobre os repasses federais
para a região que serão referentes ao total de vinte e seis leitos novos e treze qualificados e que se
houver abertura de até trinta e quatro leitos novos onde nove seriam qualificados, os mesmos poderão
ser submetidos a nova consulta para custeio junto ao Ministério da Saúde, uma vez que a referida
unidade teve o total de sessenta leitos novos e vinte e dois leitos de custeio diferenciado aprovados no
PAR da RUE. 4. Discussão da PPI (GT PLAN) - Sr. Edmilson informou que os técnicos propuseram
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uma revisão para apropriação da PPI, considerando mudanças de representação na composição da CT e
Planejamento nos municípios, defasagem nas tabelas de preços, diminuição do número dos prestadores.
Segundo o mesmo pretendem iniciar com levantamento dos recursos e municípios executores. 5.
Levantamento da situação municipal dos instrumentos de planejamento (GT PLAN) - Sr.
Edmilson informa que na reunião da CT os técnicos relataram que em seus municípios já iniciaram o
processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde e falaram sobre a dificuldade de realizar as
conferências diante da pandemia. Alguns municípios explicaram que entraram em acordo com os órgãos
de controle social e combinaram formas alternativas para realizar as etapas de construção desse
instrumento de gestão como por exemplo, oficinas por plataforma virtual. Sr. Edmilson falou de
resgatar o instrumento elaborado pelo planejamento estadual para auxiliar na discussão e orientar ações.
6. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ
- Sra. Ed informou os destaques das seguintes reuniões; GT AB - Portaria GM/MS número seiscentos e
cinquenta, de oito de abril de dois mil e vinte e hum - Credencia, excepcionalmente, como Centros os
estabelecimentos de saúde que no ano de dois mil e vinte foram credenciados temporariamente ou
solicitaram credenciamento como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19:
Pinheiral - hum Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 tipo hum; Portaria MS número
tres, dois, quatro, hum, de sete de dezembro de dois mil e vinte - institui o Programa Saúde com Agente,
destinado à formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias; GC RAPS - Deliberação número seis, quatro, zero, seis de treze de maio de dois mil e vinte e
hum - estabelecer critérios e valores para o programa de cofinanciamento, fomento e inovação da rede
de atenção psicossocial do Estado (COFI-RAPS) para o ano de dois mil e vinte e hum - Art. 3º - O
monitoramento do COFI-RAPS será realizado quadrimestralmente pela Coordenação de Atenção
Psicossocial por meio dos seguintes indicadores, que incidirão nos valores a serem repassados aos
municípios: Percentual de CAPS que atingem a meta de matriciamento por município e Número de
Supervisores Clínico-Institucionais em CAPS; GT VS - oficina sobre VIGI DESASTRE. 7. Informes
COSEMS - Sra. Marcela informou que os municípios já podem fazer a adesão ao “Programa Saúde com
Agente” e ressaltou que o prazo é até quatro de junho do presente ano, os municípios da região que
ainda não fizeram a adesão são: Itatiaia, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Rio Claro; foi publicado
hoje no Diário Oficial do Estado a Deliberação Conjunta Ad referendum número zero, dois, de vinte e
cinco de maio de dois mil e vinte e um que pactua a primeira edição do calendário único de vacinação;
Ofício Circular COSEMS RJ, número quarenta, de dois mil e vinte e um, que esclarece sobre a mudança
do link para transmissão dos dados e utilização do sitema Coletakit e continuidade do monitoramento de
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estoque e consumo dos medicamentos de IOT(kit intubação). 8. Informes Gerais - Sra. Izabela
agradeceu a presença dos (as) secretários (as) e técnicos (as) na reunião. Sra. Sonia despediu-se e não
tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas, convocando os participantes para a
próxima reunião no dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e hum. Eu, Ed Amaral da Silva,
Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e seis de maio
de dois mil e vinte e um.
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___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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___________________________________
Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR
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_________________________________
Wagner Pinto Teixeira
SMS Barra do Piraí
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_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_________________________________
Raphael Figueiredo Pereira
SMS de Itatiaia
_________________________________
Everton das Silva Alvim
SMS de Pinheiral
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_________________________________
Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende
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___________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro
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___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Volta Redonda
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