Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a décima primeira 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 Secretaria Executiva e Sra. Ed Amaral, Assistente SE CIR-MP;
Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES; Sra. Flávia Freitas e Sr. Luís Antônio Neves, técnicos do
NDAVS-MP; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde:
SMS de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes da Silva; SMS de Itatiaia, Sr. Leandro de Oliveira; SMS de
Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Quatis, Sra.
Cláudia de Sá Xavier Monteiro; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta M. Ferreira; SMS de Valença, Sr.
Márcio Roncalli de A. Petrillo e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de S. Rocha. Técnicos
(as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Carlos Renato M. Ferreira, Sra. Lívia Mafra e Sr. Thadeu
Valadão Pedrosa; Barra Mansa, Sra. Isabela C. Barreto; Itatiaia, Sra. Uayne Pereira; Pinheiral, Sr. Ítalo;
Piraí, Sr. Edmilson Marques; Porto Real, Sra. Juliana Azevedo da Silva; Resende, Sr. Gustavo Fichter;
Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza e Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard e Sra. Marina Marinho.
Compareceram ainda, Sra. Fátima Rezende, Assessoria Técnica e apoio regional do COSEMS e Sr.
Rodrigo Lages, Coordenador do CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de
representação da SES; oito Secretários de Saúde dos municípios: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí,
Quatis, Rio Claro, Valença e Volta Redonda e sem representação de Secretários de Saúde os municípios
de Barra do Piraí; Porto Real, Resende e Rio das Flores. Sra. Sonia iniciou a reunião, dando boas vindas
a todos e em seguida convidou a Sra. Izabela para explicar a pauta de apresentação sobre PPI. Pauta: I.
Apresentação: 1. Apresentação PPI (SAS/SAECA) - Sra. Izabela informou que a representante da
SAECA, Sra. Tatiana não pode estar presente para realizar a apresentação, mas pediu que informássemos
aos técnicos, que diante do protagonismo da região Médio Paraíba, estava solicitando que os municípios
olhassem suas referências e fizessem um relatório de seu município e posteriormente um relatório regional
que após essa etapa, deverá ser encaminhado para o GT PPI que estará trabalhando concomitantemente
com as regiões, nas planilhas que a SAECA enviará para auxiliar nesse processo para entendimento da
metodologia do SISPPI. Esse trabalho deve ser concluído até fevereiro de dois mil e vinte e dois. Sr.
Rodrigo sugeriu que a equipe do Planejamento elabore uma matriz modelo com o regramento básico para
os municípios consultarem. Sra. Izabela informou ainda que Sra. Tatiana estará presente na reunião da
CT/ GT Planejamento de dezembro. Sr. Edmilsom perguntou se todos receberam as planilhas sobre a
PPI da região. Sra. Sonia confirmou que foram enviadas por e-mail. Sra. Izabela disse que levará ao
conhecimento da Sra. Tatiana a sugestão do Sr. Rodrigo. 2. Apresentação Vigilância em Saúde (NDVS)
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- Sra. Flávia iniciou a apresentação informando sobre: 1) Encontro de Coordenadores do Controle de
Vetores no dia sete de dezembro de dois mil e vinte e um, para as regiões Baía de Ilha Grande e Médio
Paraíba, no campus Aterrado da UniFOA , em Volta Redonda; 2) Planos de Trabalho referentes à
Resoluções de dois mil e dezenove e o Cofinanciamento de dois mil e vinte, cujo prazo para envio ao
NDAVS foi dia vinte e cinco de novembro, até o momento enviaram de dois mil e dezenove e dois mil e
vinte, os municípios de Resende e Rio Claro e enviaram parcialmente, Piraí, dois mil e dezenove, Valença,
dois mil e dezenove e Volta Redonda, dois mil e vinte; 3) Alinhamento do Projeto de Serviço Regional de
Certificação de Óbitos – foi informado que houve uma reunião no dia nove de novembro entre o GE e
Sra. Rita Vassoler e Ângela Cascão, técnicas da SUBVAPS, que sugeriram algumas alterações no referido
projeto, porém sem alterar a proposta já pactuada; 4) OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número
hum, sete, três de doze de novembro de dois mil e vinte e um, referente a necessidade de manutenção da
vigilância genômica na rede de saúde do Estado do Rio de Janeiro; 5) OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI número um, sete, quatro de doze de novembro de dois mil e vinte e um, sobre a
distribuição de Teste Rápido de Antígeno, fornecido pelo Ministério da Saúde - Plano Nacional de
Expansão da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste) e encaminha planilha de distribuição de Teste Rápido
de Antígeno em anexo, estes fornecidos pelo Ministério da Saúde, que tem por finalidade expandir o
diagnóstico da covid-19 por meio do teste rápido de antígeno (TR-AG), para uso em indivíduos
sintomáticos e assintomáticos, monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção
da pandemia no território nacional e, consequentemente, no estado do Rio de Janeiro; 6) OFÍCIO
CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número um, sete, oito de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um,
que encaminha a Nota Técnica número cinquenta e nove de dois mil e vinte e um,
SECOVID/GAB/SECOVID/MS acerca da Administração de dose de reforço de vacinas contra a Covid19 em pessoas com mais de dezoito anos; 7) OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número, um, oito,
hum de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e um, sobre o Projeto Sistema Municipal de
Garantias de Direitos Humanos das Pessoas Atingidas pela Hanseníase; apresentou ainda o cenário das
Arboviroses na região, com a tabela de variação/comparação entre os anos de dois mil e vinte e dois mil
e vinte e um, evidenciando uma taxa de incidência significativa para Dengue em cinco municípios, Barra
do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Piraí e Porto Real. Em relação a Chikungunya e Zica, os números se
mantém estáveis. 3. Apresentação do serviço de Neurocirurgia - Santa Casa de Misericórdia (SMS
Barra Mansa) - Sr. Sérgio Gomes explicou que por motivos de agenda o Dr. Júlio Meyer não poderia
fazer a apresentação, ficando para a próxima reunião. I. Pactuação: 1. Calendário de Reuniões para o
ano de 2022 (AR) - Sra. Sonia apresentou as datas das reuniões para o ano de dois mil e vinte e dois e
perguntou se todos estavam de acordo ou se havia alguma alteração. Sr. Edmilson pediu que a data da
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CIR de julho fosse alterada, pois é aniversário de Piraí e feriado na cidade. Então foi pactuado com a data
da CIR de julho a ser definida posteriormente. Sra. Rosemary perguntou se havia sugestão dos gestores
para retornar às reuniões presenciais e Sra. Maria Augusta informou que acha melhor aguardar o panorama
da COVID-19 após o Carnaval. Sra. Conceição concordou com a mesma, Sr. Márcio falou que estaria de
acordo com a maioria. Sr. Everton falou da experiência do município com o retorno de reuniões
presenciais do Conselho Municipal de Saúde. Foi sugerido realizar as as reuniões de forma híbrida, no
entanto, a maioria preferiu manter a reunião de forma virtual. Sr. Everton acrescentou que considera a
permanência desse modelo de reunião, ainda por muito tempo, porque é mais cômodo participar via
plataforma. Não havendo mais ressalvas o calendário foi pactuado. 2. Solicitação de atualização no
Plano de Ação Regional da RCPD (GC RCPD) - Sra. Sonia informou que o técnico Sr. Vladimir,
articulador do GC RCPD, não estava presente e que se tratava da atualização na descritiva do plano de
ação regional referente ao objeto da proposta e do CNES da Oficina Ortopédica para o CER III, em Volta
Redonda, já apreciado em reunião anterior. Sra. Sonia perguntou a Sra. Conceição se gostaria de
acrescentar alguma informação. A mesma explicou a mudança do objeto da proposta para a Oficina
Ortopédica devido à mudança de endereço em Volta Redonda e do novo CNES criado para o serviço. Sra.
Conceição também aproveitou para informar que o CER III já realizou as avaliações dos usuários em
novembro e que em dezembro esses usuários já estarão recebendo as próteses. Isso se deve ao fato da
Secretaria de Saúde de Volta Redonda conseguir realizar a licitação com sucesso depois de muita
dificuldade, finalmente a empresa Ottobock aceitou e fechou essa etapa. Não havendo ressalvas a
atualização na descritiva do Plano de Ação Regional da RCPD foi pactuada. 3. Matriz Regional de
Ações da Educação Permanente – 2022 (CIES) - Sra. Sonia justificou a ausência da Sra. Mariane e
apresentou a matriz regional de ações da Educação Permanente para o ano de dois mil e vinte e dois,
discutida e elaborada com a participação dos representantes da CIES e demais grupos temáticos nas
oficinas regionais propostas pela SUPEPS. Perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Sra. Giane
perguntou se o recurso que está alocado no Fundo Municipal de Saúde de Piraí será utilizado e Sra. Sonia
respondeu que há previsão de uso do mesmo. Sra. Giane colocou-se à disposição pra ceder local e o que
for necessário para a realização dos cursos no município. Sra. Maria Augusta elogiou e reforçou a
importância dos cursos para capacitação de novos profissionais em Planejamento. Sem ressalvas a matriz
foi pactuada. 4. Solicitação de adesão ao componente de apoio financeiro para construir e/ou
reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB, conforme Deliberação CIB nº 6.474 de 12/08/2021 e Deliberação
Conjunta CIB nº 11 de 05/08/2021 (SMS Barra Mansa) - Sr. Sérgio apresentou o projeto das reformas
no Hospital Tereza Sacchi, a relação de equipamentos e mobiliários, que deverão ser adquiridos para
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melhorar o atendimento das gestantes de Barra Mansa e demais municípios de referência. Não havendo
ressalvas, a solicitação de adesão foi pactuada. III. Informe: 1. Manifestação de interesse em realizar
construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para
o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB
nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Rio Claro) 2. Manifestação de interesse em realizar construção e/ou
reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o componente
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de
07/10/2021 (SMS Pinheiral). 3. Manifestação de interesse em realizar construção e/ou reforma de
instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021
(SMS Itatiaia) 4. Manifestação de interesse em realizar construção e/ou reforma de instalações
físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Valença)
5. Manifestação de interesse em realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou
aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Barra do Piraí) 6.
Manifestação de interesse em realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição
de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Barra Mansa). 7.
Manifestação de interesse em realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição
de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Piraí) 8. Manifestação de
interesse em realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos
e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192),
conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Quatis) 9. Manifestação de interesse em
realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou
mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme
Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Volta Redonda) 10. Manifestação de interesse em
realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou
mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme
Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Porto Real) - Sra. Sonia apresentou os itens de um a dez
da pauta de informe, sobre a adesão à Deliberação CIB nº seis, cinco, seis, dois, dos municípios: Barra do
Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Valença e Volta Redonda, que
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informaram manifestação de interesse para a adesão ao recurso da construção e/ou reforma de instalações
físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o componente Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021. Sra. Sonia falou que
à exceção de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda, que enviaram toda a documentação definida pela
deliberação, os demais enviaram o ofício de solicitação de adesão, porém com pendência de envio da
justificativa, memorial descritivo e projeto arquitetônico. Sra. Sonia perguntou se algum gestor gostaria
de acrescentar algum comentário, não havendo manifesto nesse sentido. 11. Solicitação de adesão ao
apoio financeiro estadual para construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de
equipamentos e/ou mobiliários UPAS 24H municipais, pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação
CIB-RJ 6.463 de 21/07/2021 (SMS Barra Mansa) - Sr. Sergio lembrou que essa unidade da UPA foi a
primeira do interior do Estado a ser implantada, já apresentando um grande desgaste precisando de uma
boa reforma do espaço físico, do mobiliário e de novos equipamentos. É uma unidade muito importante
para a população. Sra. Maria Augusta pediu a palavra e fez um apelo aos gestores para que não se
ausentassem da reunião após a apresentação das pautas referente ao seu município, visto que esse espaço
é de suma importância para a discussão, solução dos problemas e empoderamento da região. Sra. Maria
Augusta reafirmou que a região Médio Paraíba é considerada uma das mais bem organizadas e potentes
do Estado, sendo isto resultado do compromisso e empenho de todos na condução das políticas para
organizar os serviços prestados à população dessa região. 12. Solicitação de incremento da MAC (SMS
Barra Mansa) - Sr. Sérgio Gomes informou que a demanda aumentou muito e que o município está sem
recursos, neste sentido precisa desse incremento para ajustar as contas que não fecham. Informou ainda
que foi orientado pela Subsecretaria Geral, que a solicitação fosse apreciada na CIR para posterior
articulação no Estado e Ministério da Saúde, para viabilizar o incremento da MAC. 13. Discussão dos
problemas referenciados da cirurgia cardiovascular e solicitação de aumento de teto financeiro para
o serviço de Cardiologia na Santa Casa de misericórdia (SMS Barra Mansa) - Sr. Sérgio abordou os
problemas referentes à cirurgia cardiovascular, solicitando o aumento do repasse de teto financeiro para o
serviço referenciado de cardiologia na Santa Casa de Misericórdia, sendo também foi orientado pela
Subsecretaria Geral, a apresentar a situação na CIR para discussão antes de prosseguir com o processo.
Informou ainda que suspendeu por três meses para realizar obra na unidade, mas que já estará funcionando
a partir da próxima segunda -feira. Sra. Conceição falou sobre a importância do serviço de cardiologia de
Barra Mansa para a região e que corroborava a fala da Sra. Maria Augusta de como é importante trazer
para discussão na CIR as dificuldades para que todos possam apoiá-lo junto ao Estado. Sr. Sérgio registrou
a presença das técnicas Isabela, Débora e Simone. Sra. Sonia passou a palavra ao Sr. Luiz Antonio que
informou sobre o andamento da implantação do Serviço Regional de Certificação de Óbito, para atender
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todos os municípios da região que será executado através do CISMEPA, evitando sobrecarregar um
município sede em relação às questões administrativas de contratação, manutenção do serviço, etc. O
serviço deverá funcionar de forma complementar as unidades municipais, inicialmente por seis meses, até
porque o recurso para contratação de RH é bem restrito. Sr. Luiz Antonio falou acreditar que esse serviço
mais tarde poderá evoluir para um Serviço de Verificação de Óbito. Disse ainda que, tem um grupo
executivo trabalhando na elaboração dos fluxos, protocolos e demais itens do projeto, acrescentando que
este já consta do edital do concurso do CISMEPA. Lembrou aos municípios que ainda não fizeram a
adesão ao recurso para as bases do SAMU, que façam o mais rápido possível. Sra. Conceição falou sobre
a preocupação com relação aos projetos que estão sendo enviados ao Estado, junto com o termo de adesão
ao recurso para as bases do SAMU e ainda não tem retorno. Disse ser preocupante a questão das obras e
o planejamento do município para o ano que vem. 14. Devolutiva – Reunião do GT Estadual de
Regulação (CT/GT Planejamento) - Sr. Edmilson informou que na reunião a Sra. Iandara fez uma
apresentação da nova proposta de composição da oferta da rede federal e estadual pelo SISREG PPI. A
respeito da oferta e divisão por cota dos serviços do Rio Imagem foi explicado pela Sra. Rivana,
representante da SES, os procedimentos realizados e funcionamento dos sistema de cotas. Foi apresentado
também um levantamento dos recursos disponibilizados pelos hospitais e institutos federais. Sr. Edimilson
encaminhou para CIR as apresentações da reunião para serem compartilhadas com os técnicos da CT/GT
Planejamento. 15. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho,
CIES e CIB/RJ - Sra. Sonia informou que o destaque do GT APS foi a avaliação da Oficina, realizada
no dia oito de novembro, em parceria com o Ministério da Saúde, SES-RJ e COSEMS-RJ, falando sobre
o financiamento da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde no estado do Rio de Janeiro. O objetivo
desse encontro foi apresentar e discutir as novas regras de financiamento do Previne Brasil e os indicadores
de desempenho. 16. Informes COSEMS - Sra. Fátima informou que no dia trinta de novembro encerra o
prazo para o mapeamento da DANT; sobre o levantamento do estágio em que se encontram os municípios
da região em relação aos instrumentos de gestão e apresentação dos relatórios na CIR de dezembro;
informou sobre o congresso do COSEMS no próximo ano que será realizado em Angra dos Reis. Não
havendo mais nada a tratar, Sra. Sonia despediu-se de todos e a reunião foi encerrada às dezesseis horas,
convocando os participantes para a próxima reunião no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e um.
Eu, Ed Amaral, Assistente Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e seis de
novembro de dois mil e vinte e um.
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___________________________________
Sra. Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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_________________________________
Sra. Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

___________________________________
Sra. Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Sr. Sérgio Silva
SMS Barra Mansa

___________________________________
Sr. Leandro de Oliveira
SMS Itatiaia
_________________________________
Sr. Everton das Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_____________________________
Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis
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233
234
235
236
237
238
239
240
241

_______________________________
Sra. Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

242
243
244
245
246
247
248
249

___________________________________
Sra. Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

_______________________________
Sra. Maria da Conceição de S. Rocha
SMS de Volta Redonda

___________________________________
Sra.Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES
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