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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a 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 do nível central; Sr. Melquezedec, coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de
Saúde: SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS
de Quatis, Sra. Claudia Xavier; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta M. Ferreira; SMS de Rio das
Flores, Sr. Marcos André Moura Rocha e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de S. Rocha.
Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Carlos Renato – subsecretário de saúde; Porto
Real, Sra. Juliana; Resende, Sra. Rozimeire Cirera C. Franco; Rio das Flores, Sra. Luciana Zila e Sr.
Leonardo Diniz e Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard e Sra. Rosa Lages. Compareceram ainda, Sra.
Fátima Rezende, assessoria técnica e apoio regional do COSEMS e Sr. Rodrigo Lages, Secretário
Executivo do CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da
SES; seis secretários de saúde dos municípios: Pinheiral, Piraí, Quatis; Rio Claro, Rio das Flores e Volta
Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí; Barra Mansa;
Itatiaia; Porto Real, Resende e Valença. Sra. Sonia iniciou a reunião, dando boas vindas a todos e
justificando a ausência do Sr. Edmilson, representante técnico na CT/CIB, a pedido. Pauta: I.
Apresentação: 1. Apresentação Vigilância em Saúde (NDVS) - Sra. Sonia apresentou a situação dos
municípios na entrega dos planos de trabalho referentes às Resoluções da SES de dois mil e dezenove e o
cofinanciamneto do ano de dois mil e vinte, com repasse de recursos para as vigilâncias, enfatizado que
apenas os municípios de Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende e Rio Claro, cumpriram as etapas de envio dos
planos, os municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa os planos de dois mil e dezenove e dois mil e vinte,
porém ainda não deram retorno quanto as adequações solicitadas pelo NDAVS, Valença encamihou o
plano de dois mil e dezenove, já avaliado, enviado para adequações, porém ainda não retornou e o de dois
mil e vinte não foi enviado e Volta Redonda enviou o plano de dois mil e vinte que foi avaliado e enviado
para adequações, mas ainda não houve retorno, e o de dois mil e dezenove, Sra. Sonia falou que conforme
a gestora do município informou em reunião anterior estão fazendo o levantamento das informações junto
ao fundo municipal para envio posteriormente. Sra. Sonia acrescentou que o envio deve ser oportuno, já
que em cinco de março terá início o monitoramento referente aos planos encaminhados. Prosseguiu com
os demais informes, sobre os ofícios encaminhados pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária
da SES - Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI número um de três de janeiro de dois mil e vinte e dois,
sobre liberação de testes rápidos para expandir o diagnóstico de COVID-19 no ERJ; Ofício Circular
SES/SUBVAPS SEI número três de treze de janeiro de dois mil e vinte dois, que encaminha a Nota
Técnica SUBVAPS/SES-RJ número dois de dois mil e vinte e dois com orientações para a ampliação de
Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba – CIR-MP
Secretaria Executiva - SE
Rua 566, nº 31 – N. Sra. das Graças – Volta Redonda - CEP: 27.295-390
Tel.: (24) 3339-9088
E-mail: cir.mparaiba@gmail.com

1

Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

testagem e orientação para isolamento dos casos de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro e planilha de
distribuição de testes rápidos de antígeno; Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI número cinco de dezoito
de janeiro de dois mil e vinte dois, que encaminha a Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número quatro de
dois mil e vinte e dois – referente à segunda versão da Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número dois de
dois mil e vinte e dois, com orientações para a ampliação de testagem e orientação para isolamento dos
casos de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro; Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI número sete de
dezenove de janeiro de dois mil e vinte dois, referente ao Monitoramento das Ações do Programa
Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT); Email de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois
encaminhado da Área Técnica da Gerência de Tuberculose, com o convite para o treinamento das equipes
que irão realizar as coletas e executar o teste nos laboratórios indicados, com o objetivo de implantar o
teste IGRA* para investigação da Tuberculose latente no Estado do Rio de Janeiro; Email de vinte e quatro
de janeiro de dois mil e vinte e dois da Gerência de Imunização, sobre a introdução da vacina Coronavac
na vacinação contra a COVID-19 de crianças e adolescentes de seis a dezessete anos de idade; e o cenário
das Arboviroses, que segundo a GDTVZ/SES, não houve acumulado que justificasse a comparação entre
os anos de dois mil e vinte um e dois mil e vinte dois, a avaliação será retomada de acordo com o registro
no SINAN pelos municípios nas primeiras semanas do ano corrente. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata
da 12ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2021 - Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi
disponibilizadas aos secretários e técnicos para revisão de texto e sugestões de inclusão ou correções
necessárias, perguntando aos presentes se havia alguma correção a fazer. Não havendo nenhuma alteração
a ata foi pactuadas. 2. Instituir o Grupo Técnico Regional de Planejamento Regional Integrado
(GTR/PRI) - Sra. Sonia, passou a palavra a Sra. Izabela, que contextualizou o processo em curso do
projeto: Fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde
– Regionalização, falando sobre o objetivo do mesmo, os atores envolvidos e apresentou a proposta de
composição do grupo, sendo, dos municipais, os representantes técnicos membros da CT e do GT de
Planejamento, os articuladores regionais dos GT, GC e da CIES; do COSEMS, a Apoiadora Técnica
Regional e da SES, a Secretária Executiva da CIR, os representantes na CIR de nível central, as
coordenações do NDAVS e da CREG. Acrescentou ainda que a coordenação deste grupo será de forma
conjunta da SE da CIR e a Apoiadora Técnica Regional do COSEMS e quanto à organização, o grupo terá
reuniões mensais, com registro de memória e elaboração técnica de produtos em cada fase do projeto de
acordo com o Guia Operacional Básico do PROADI. Sra. Izabela, informou também sobre os ciclos de
debate, com o primeiro ciclo programado para o dia primeiro de fevereiro e o segundo no dia quinze de
fevereiro de forma virtual. Não havendo dúvidas à esclarecer, o grupo regional foi pactuado. Sra. Sonia
explicou que os próximos itens três e quatro, são solicitações de leitos de UTI do município de Volta
Redonda, passando a palavra a Sra. Conceição para falar sobre as mesmas. 3. Solicitação de
credenciamento e habilitação de 05 (cinco) leitos de UTI tipo II - pediátrico no Hospital da UNIMED
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(SMS Volta Redonda) - 4. Solicitação de credenciamento e habilitação de 10 (dez) leitos de UTI tipo
II - adulto no Hospital da UNIMED (SMS Volta Redonda) - Sra. Conceição explicou que o hospital já
tem habilitação para o serviço, faltava credenciar e habilitar os leitos de UTI. Em seguida solicitou ao Sr.
Rodrigo que está acompanhando esse processo junto a UNIMED, que detalhasse o mesmo. Sr. Rodrigo
explicou que os leitos de UTI pediátricos e adultos serão de retaguarda para pacientes o serviço de
transplante de medula óssea, com prevalência para pacientes adultos. Também atenderão pacientes
oncológicos e que já existe uma negociação com o HINJA, a assistência especializada da SES e o
Ministério da Saúde. Falou ainda que provavelmente também serão utilizados para a atenção
cardiovascular, pediátrica e eletrofisiologia. Sr. Rodrigo informou também que esse serviço de TMO será
ofertado para a rede pública de Volta Redonda e acrescentou, que parte do recurso será pago via FAEC
pós produção e a outra parte será pelo Fundo Municipal via MAC. Sem questionamentos por parte dos
presentes, a solicitação foi pactuada. III. Informe: 1. Despacho Processo SEI - Projeto Técnico de
Qualificação do Serviço de Transporte Eletivo com a inclusão de 1 Ambulância Tipo “A” Remoção
Simples, de Emenda Parlamentar nº. 16559.032000/1210-01 de Ambulância Tipo “A” Remoção
Simples do município de Quatis (COOUE) - Sra. Sonia informou que trata-se de apresentar, a pedido
da Coordenação de Urgência e Emergência, em despacho através do SEI – zero, oito, zero, zero, um, zero,
zero, zero, um, nove, três, cinco de dois, mil e vinte e um, o projeto proveniente de emenda parlamentar
para o município de Quatis com aquisição de uma ambulância tipo “A” remoção simples, já apreciado em
reunião da CIB e publicado na Deliberação CIB RJ número seis, seis, seis, três, de vinte e nove de
dezembro de dois mil e vinte e um. 2. Despacho Processo SEI – Proposta de emenda parlamentar nº
39563.911000/1210-14 destinada à aquisição de Unidade Móvel de Saúde, para SMS de Volta Redonda-RJ
(COOUE) - Sra. Sonia informou que trata-se de apresentar, a pedido da Coordenação de Urgência e

Emergência, em despacho através do SEI – zero, oito, zero, zero, zero, um, zero, dois, nove, quatro, oito,
quatro, de dois mil e vinte e um, a publicação da Deliberação CIB RJ número seis, seis, cinco, oito, de
vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, que pactua a proposta de emenda parlamentar número
três, nove, cinco, seis, três, nove, um, um, zero, zero, zero, um, dois, um, zero, um, quatro, destinada a
aquisição de Unidade Móvel para o município de Volta Redonda. 3. 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 Rio
das Flores) - Sr. Marcos André explicou, tratar-se da solicitação de adesão do município de Rio das
Flores, ao programa financeiro para reforme e ampliação do Hospital Geral Dr. Luiz Pinto, tendo
encaminhado o Ofício ao gabinete do SES, assim como o ofício de solicitação de pauta juntamente com
o Projeto Assistencial para a SE/CIR. 4. Agendamento de reunião para discutir investimentos para a
região via emenda parlamentar (CISMEPA) - Sr. Rodrigo informou sobre a disponibilidade de uma
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emenda parlamentar destinada aos municípios da região no valor de quatro milhões e perguntou sobre a
possibilidade de agendar uma reunião com os técnicos municipais através da CT da CIR, para discutir a
proposta de investimentos para esta emenda. Como não houve manifestação contrária a proposta da
reunião com a CT, Sra. Sonia vai confirmar a data da próxima reunião e acertar agenda com o Sr. Rodrigo.
5. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ
- Sra. Sonia, acrescentou em caráter complementar aos informes da Vigilância, o Ofício Circular
SES/SUBVAPS SEI número dez de 24 de janeiro de dois mil e vinte e dois, que trata sobre a orientação
da Gerência de Hanseníase, para as autoridades sanitárias municipais que analisem a situação
epidemiológica no território e caso necessário seja adiado as atividades da Campanha de Mobilização da
Hanseníase. 5.1. Encaminhamentos da reunião do GT de Planejamento sobre a PPI (GT
Planejamento) – Sra. Sonia, informou sobre os desdobramentos da reunião do GT de Planejamneto,
referente ao estudo e análise da PPI, cujos documentos foram enviados aos municípios com prazo de
retorno da análise estabelecido e que ficou agendado uma reunião do grupo executivo para consolidar as
informações e elaborar a análise regional. 5.2. Deliberação Conjunta ad referendum CIB RJ n.º 57 Suspensão das cirurgias eletivas por tempo indeterminado (GT Planejamento) – Sra. Sonia falou
sobre a Deliberação ad referendum CIB número cinquenta e sete, que foi referendada na primeira reunião
da CIB do ano corrente e que definiu pela suspensão das cirurgias eletivas, exceto as cirurgias oncológicas
e cardiovasculares. 5.3. Prazo de adesão ao apoio financeiro referente à Deliberação CIB RJ n.º 6.585
de 11/11/2021 - (GT Planejamento) – Sra. Sonia informou sobre a ampliação do prazo para o mês de
abril, para solicitação de adesão ao apoio financeiro para reforma dos Centros de Especialidades,
enfatizando ainda o fluxo e documentos a serem apresentados, cujos modelos já se encontram no site da
SES, reforçando a necessidade de solicitação de pauta na CIR para informe da adesão. 6. Informes
COSEMS - Sra. Fátima reforçou as datas das lives nos dias primeiro e quinze de fevereiro sobre o
processo da elaboração do Planejamento Regional Integrado. 7. Informes Gerais – Sra. Izabela, informou
sobre a pesquisa na atenção Primária, da Sra. Renata Delamare, que enviou email aos municípios pedindo
apoio para elaboração da pesquisa e que a mesma vai participar da próxima reunião do GT de Atenção
Primária para detalhar aos coordenadores sobre o trabalho. Não havendo mais nada a tratar, Sra. Sonia
despediu-se de todos, enfatizando a importância da participação de todos na live do ciclo de debates sobre
o PRI no dia primeiro de fevereiro. A reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos, convocando
os participantes para a próxima reunião no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Sonia
Machado, Secretária Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e cinco de janeiro de
dois mil e vinte e dois.
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___________________________________
Sra. Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Sra. Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

_________________________________
Sr. Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral
_________________________________
Sra. Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_____________________________
Sr. Claudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis

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

_____________________________
Sr. Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores

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

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