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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quarenta
minutos, foi realizada no município de Rio das Flores, na Fazenda Santo Inácio, localizado na entrada
do portal da cidade, Centro, a oitava 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. Giane Gioia - Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Rosemary Mendes
Rocha – representante titular do Nível Central e Sra. Izabela Matos Ribeiro – representante suplente do
Nível Central; Sras. Arcilez Gregório e Maria Aparecida Lima técnicas do NDVS/MP. Secretarias
Municipais de Saúde: SMS de Pinheiral, Sr. Lauryston Guimarães de Oliveira; SMS de Piraí, Sra.
Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Rio das Flores, Sr. Antônio Grijó; SMS de Valença, Sr.
Sérgio Gomes da Silva e SMS de Volta Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram
ainda: Sr. Rodrigo Lages, representante da CIB da região do Médio Paraíba. Técnicos (as) Municipais:
Sr. Edmilson Pereira de Barra do Piraí, Sra. Simone Tisse e Sra. Gilvane Mazza Ribeiro – Subsecretária,
de Barra Mansa; Sr. Antonio Pacheco – Subsecretário e Sra. Rozimeire Cirera Franco de Itatiaia, Sr.
Leandro de Oliveira - Subsecretário de Porto Real, Sr. Gustavo Fichter de Resende, Sr. Leonardo
Magalhães de Rio das Flores; Sr. Guilherme Amaral de Valença e Sras. Rosa Lages e Rosa Maria de
Jesus Silva de Volta Redonda; Convidados: Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença
de representação da SES, cinco Secretários de Saúde, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores, Valença e
Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Barra do Piraí, SMS de Itatiaia,
SMS de Pinheiral, SMS de Porto Real e SMS de Resende. Sra. Rosemary inciou a plenária dando
boas vindas, assinalou que a Sra. Sonia, Secretaria Executiva da CIR está de férias, apresenta e Izabela,
representante suplente da SES/RJ. Informou que a plenária está com cinco secretários e três
subsecretários, como consta do Regimento Interno da CIR somente os secretários é que pactuam as
demandas, visto isso e a urgência dos assuntos à plenária decide pactuar Ad Referendum e ratificar na
próxima CIR a ser realizada em Valença no dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis. Passou
a palavra para o Secretário de Saúde de Rio das Flores que cumprimentando a todos deseja ótimos
trabalhos e faz um breve relato de sua tragetória na frente da Saúde do município e se despede de todos
agradecendo a ótima acolhida que sempre teve. Sr Grijó citou uma passagem do Evangelho, na carta de
São Paulo a Timóteo, que diz que um bom combate, é manter a fé e a vontade de lutar, pois é um
processo. Sra. Rosemary inicia a plenária. I – APRESENTAÇÃO: Avaliação do Planejamento
Regional –Sra. Rosemary apresenta os instrumentos de avalição, os instrutivos e a matriz o qual deve
ser preenchida pela região e sugeriu uma antecipação de uma reunião extraordinária do GT
Planejamento a fim de que os técnicos efetuem o seu preenchimento bem como da avaliação que está
anexado no instrutivo. Informa ainda que a matriz será apresentada na CT/CIR e validada pelo gestor na
CIR do mês de novembro. II – PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária
CIR/MP de 2016 - não havendo solicitação de ajustes na ata da sétima reunião da plenária, a mesma foi
pactuada. 2. Aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária CIR/MP de 2016 - não havendo
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solicitação de ajustes na ata da segunda reunião extraordinária da plenária, a mesma foi pactuada. 3.
Indicadores de pactuação interfederativa 2016 - Sra. Rosemary explicou a pactuação dos indicadores,
esclarece que tem uma proposta de monitoramento no início do exercício de dois mil e dezessete e
apresenta as planilhas com os indicadores que foram assinalados pelos técnicos. A plenária pactuou os
indicadores. 4. Representante regional (titular e suplente) para o GT VS Estadual – Sra. Rosemary
explica o processo de pactuação dos representantes no GT VS Estadual e informa que na região do
Médio Paraíba serão os municípios de Piraí, através da Sra. Ana Cristina e de Quatis, Sra. Cleonice
Ramos que serão as representantes municipais, titular e suplente respectivamente, no GT VS Estadual. A
plenária pactuou a indicação. 5. Alteração do Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e
Emergência – Sra. Rosemary solicita que o coordenador do GC RUE, Sr. Rodrigo apresente as
alterações efetuadas. Sr. Rodrigo inicia a apresentação pela fala que teve informações que o Ministério
da Saúde está abrindo novas oportunidades e janelas para os processos que se encontram lá e que sugere
que os municípios verifiquem os seus processos, e ainda que estes processos possam gerar abertura de
recurso. Solicita aos municípios que ainda não enviaram ofício ao MS solicitando aporte financeiro dos
leitos de retaguarda que o façam, pois é o momento e que observem que a verificação está se dando a
partir da Deliberação CIB do exercício de dois mil e treze. Foi solicitado pelo técnico de Barra do Piraí
que a representante de Volta Redonda envie o modelo do oficio desta solicitação. A seguir Sr. Rodrigo
apresenta a atualização do Plano de Ação, gerando algumas alterações, tais como: nos leitos de UTI,
informa que o município de Barra Mansa está com duplicidade de letios e que pode perder recurso por
isto. O município de Itatiaia altera os leitos novos e os existentes. Resende informa que há onze leitos
novos e nove a qualificar; Leitos prolongados, o técnico do município de Resende, Sr. Gustavo,
informou que está reavaliando, o município de Porto Real informou que o ofício está datado de setembro
e que foi protocolado no MS, as UPA’s de Valença e Volta Redonda serão mantidas, um de cada. Sr.
Rodrigo informa que o MS esteve na região e realizou o monitoramento na Central de Regulação,
informou que o Estado deve seis milhões e o MS cerca de três milhões e meio. Disse que o processo de
habilitação de todos já estão em trâmite e que o GC RUE está acompanhando e chama atenção para os
que não estão atendendo os requisitos que correm o riso de perca de recurso. Com relação ao
EMAD/EMAP, Barra do Piraí e Porto Real não possuem o SAD. Após todos os considerando a plenária
pactuou a atualização do Plano de Ação da Urgência e Emergência. 6. Credenciamento e habilitação
de leitos UTI Adulto – Hospital Munir Reafful, Retiro em Volta Redonda – Apresentada a
solicitação, a plenária pactuou a mesma. III – INFORMES: 1. Bloqueio de repasse da VISA – Foram
apresentadas pela Sra. Rosemary as planilhas dos municípios do médio paraíba onde consta em
vermelho os municípios que não estão alimentando o sistema de informação SIA – SUS e informou que
o município de Valença e Itatiaia está com problemas e que devem verificar a informação visto que já
estão perdendo recurso, mas alerta o restante quanto à periodicidade da informação, senão acontecerá
também a perda do mesmo. 2. Plano de Contingência para Arboviroses – Dengue, Zika e
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Chikungunya, 3. Plano de enfrentamento da Sífilis Congênita e 4. Plano de Contingência de
Desastres – Foi apresentado pela Sra. Rosemary o último levantamento efetuado na CIB, até a data de
dezoito de outubro. Os municípios de Resende, Rio Claro e Valença não apresentaram o Plano
Vigidesastre e o município de Barra Mansa, Itatiaia, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores e Valença não
apresentaram o Plano de Enfrentamento da Sífilis, foi apresentado um quadro com informação por
região dos planos de enfrentamento entregues à SVS, com isso faz-se necessário reforçar junto aos
municípios pendentes a importância da entrega do referido plano 5. Formulário para Diagnóstico do
Complexo Regulador – Foi apresentado pela Sra. Rosemary o quadro com o envio dos municípios, mas
reforçou junto aos municípios de Pinheiral e Resende que o façam para que o processo seja formatado
na SES. 6. Avaliação Externa da Rede Cegonha pelo Ministério da Saúde, 7. Proposta do termo de
Compromisso a ser firmado entre os Secretários Municipais e representantes de hospitais que
recebem recursos federais de custeio referentes aos planos da rede Cegonha já aprovados pelo MS
– Foi solicitado pela Sra. Rosemary que a Sra. Rosa Lages, articuladora regional do GC Rede Cegonha
informe aos presentes sobre o assunto. Sra. Rosa Lages inicia explicando sobre a assinatura do Termo de
Compromisso a ser firmado entre os Secretários Municipais e Representantes de hospitais que recebem
recursos federais de custeio referentes aos Planos da Rede Cegonha já aprovados pelo MS e que o
referido termo visa auxiliar no acompanhamento das diretrizes preconizadas pela Portaria nº hum,
quatro, cinco e nove de vinte e quatro de junho de dois mil e onze, que institui no âmbito do SUS a Rede
Cegonha, conforme indicadores constantes no Plano de Qualificação da Maternidade - PQM,
previamente definido entre as partes. Informa que num consenso do grupo GC Rede Cegonha é que o
termo seja assinado no exercício de dois mil e dezessete visto a mudança dos gestores e análise dos
novos técnicos que estão chegando. Falou também da falta de informação dos técnicos principalmente
no preenchimento das matrizes dos indicadores, da ausência dos técnicos nas reuniões o que provoca
uma instabilidade no processo e ainda disse que o que não se controla pode perder recurso, que foi o que
aconteceu na região da Metropolitana. Fala do município de Valença, a dificuldade de atendimento das
gestantes, o que o Sr. Leonardo, técnico de Valença esclareceu que foi feito um documento que foi
enviado a Sra. Rosa Lages alterando o atendimento, ficou de ser verificado. Sra. Rosa também alerta
sobre o estudo que deve ser feito no Plano Regional da Rede Cegonha, e que é um grande desafio para o
exercício de dois mil e dezessete, pois se deve reformular o projeto visto o novo cenário que se está
desenhando na região com os novos gestores. Sra. Conceição corrobora com as informações
apresentadas, mas alerta sobre o Termo em se falando das maternidades que são contratualizadas e que
este termo deve ser usado dentro dos contratos, POA, e informou que o COSEMS segurou na CIB e
ainda falou sobre a duplicidade de indicadores que se tem no documento. Sra. Rosa complementa
falando da Avaliação externa nas maternidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda que
acontecerá até o final do ano e sobre o cumprimento dos itens os quais serão avaliados pelo MS, falou da
preocupação com o município de Barra Mansa sobre o fechamento da UTI e com a perda de recurso. 8.
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Serviço de Oftalmologia de Alta Complexidade – o técnico do município de Resende, Sr. Gustavo
explanou toda a dificuldade de atendimento, agendamento, etc, com relação aos procedimentos de alta
complexidade de oftalmologia, bem como sobre a dificuldade de atendimento na referência que é a
Clínica em Nova Iguaçu, o que foi corroborado por todos os presentes. Sr. Rodrigo informou que este
assunto já vem sendo pauta no grupo de regulação da SES, e que provavelmente teremos algumas
mudanças. Sra. Rosemary também explica que houve uma reunião de área técnica e que a SAECA está
fazendo um levantamento e que a SAECA informou que os demais municícios que são referências são
Petrópolis, Vassouras e Niterói, e que concorda que deve se ter uma posição mais clara deste problema
que vem se arrastando há bastante tempo. Sra. Conceição informou que este assunto foi pauta do
COSEMS e do Secretário Estadual, foi apresentada uma demanda enorme, que a Sra. Tatiana da
SAECA apresentou também, mas acha que não é a realidade. Numa outra reunião foi informada que
Niterói tem um serviço muito grande, a Baixada tem um teto alto, mas propõe a região que Barra Mansa
tem interesse de implantar o serviço e que o município de Piraí não se interessa porque o custo é muito
alto, ela dá conta da média complexidade, porém não dá conta a da alta complexidade, e sinaliza que
para a rede ser viável a mesma instituição precisa fazer média e alta complexidade. Como
encaminhamento sugere que a região precisa implantar estes serviços aqui e ai tentar trazer o recurso
para cá. Sra. Rosemary encaminha que se compromete em dar um retorno para a região sobre uma
possível solução neste assunto. Foi sugerido também, que mais uma vez a região formalize esta situação,
solicitando a SES providências. 9. Solicitação sobre as dificuldades de agendamento no sistema SER
de regulação – o município de Valença solicitou a pauta vista a dificuldade contínua de regulação no
sistema SER, o técnico Sr. Guilherme informou que falou com o coordenador da CREG MP, com a
Superintendência, Sra. Kitty, mas que até o momento não foi solucionado. Sra. Rosemary explicou que,
com o término do contrato com a empresa que prestava o serviço de TI, a SES ficou sem este suporte.
Sr. Edmilson, técnico de Barra do Piraí, solicitou que quando há mudança de suporte, ou qualquer
alteração no sistema de regulação que os municípios sejam informados através de órgãos oficiais. Sra.
Conceição informou que foi feito um levantamento no SISREG e que foi constatado que existem vagas
reservadas indevidamente, tem paciente agendado com o mesmo número de documento até dez vezes, o
que está provocando um absenteísmo muito grande. Falou que está no Ministério Público federal e que
vai ser verificado qual município está fazendo uso indevido das vagas, bem como uso de senha. Sr.
Gustavo complementou que os sistemas de informação disponíveis no site do Estado estão
desatualizados e que o sistema da PPI está atualizado somente até maio e ainda afirma que esta falta de
informação causa prejuízo a gestão. Sra. Rosemary explicou que têm sido verificadas muitas
dificuldades e que muitos técnicos não são servidores e sim contratados o que com essa crise agravou
muito, pois informação é crucial para o SUS, é estratégico, e que por esta razão é necessário que esteja
sob a gestão de servidores estatutários. 10. Acompanhamento das agendas de implantação do
Hospital Regional do Médio Paraíba - Foi apresentado pelo assessor técnico do CISMEPA - MP, Sr.
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Rodrigo Lages que mantém atualizada a informação das agendas de implantação do Hospital Regional
do Médio Paraíba conforme solicitação na terceira plenária da CIR no município de Piraí em seis de
maio de dois mil e dezesseis. Citou que está sendo feito o estudo de implantação dos serviços de
imagem citando o processo da licitação e a origem do recurso. Informou que o edital foi publicado em
dezessete de outubro e que a licitação deve acontecer em dezembro, também informou que o Hospital
será entregue em dezessete de dezembro de dois mil e dezesseis. Informou que ainda não tem o recurso
financeiro suficiente para o custeio do serviço de imagem e solicitou que todos atualizem e revejam
estas informações, o que foi corroborado pela Sra. Marta, secretária de Volta Redonda. 11.
Considerações acerca da Grade da RUE - Foi apresentado pelo Sr. Rodrigo Lages. Informou que
ainda faltam alguns municípios para o fechamento das informações e que em novembro será efetuada
uma reunião com os representantes do GC RUE em conjunto com as Direções Clínica dos Hospitais a
fim de reforçar estas referências. Foi solicitado inclusão de informe sobre a solicitação de Prestação de
contas dos recursos financeiros alocados nos Fundos municipais dos municípios tais como: Piraí –
Educação Permanente, Resende – CEREST II, Volta Redonda – CEREST I, NDVS e CIR do exercício
de 2016 visto o encerramento de gestão dos municípios, o que foi aceito pela plenária. 12. Comunicado
AR/SECIRMP nº 034/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - O
comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as
reuniões desta comissão, foi enviado via e-mails aos membros da CIR e se encontram nos envelopes dos
gestores. Compõe o comunicado os itens de pauta da terceira Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse
regional. Ênfase para a reunião do SISPACTO 2016 com a presença dos doze municípios o que
engrandeceu todo o processo de pactuação, bem como a demanda do GT da Atenção Básica para o
preenchimento do formulário do Formsus sobre o PEC, o que a Sra. Conceição complementou que quem
não tiver o PEC pode ser penalizado no envio do repasse do PNAB. No GC RAPS foi solicitado que os
municípios enviem relatório dos AVANÇOS bem como dos DESAFIOS para o novo exercício. 13.
Informes COSEMS - Foi informado pela presidente do COSEMS, Sra. Conceição, que está sendo
confeccionado um manual do gestor para os novos gestores dos municípios. 14. Informes Gerais - Foi
informado pela SE-CIR, informes de interesse regional, inclusive com apresentação de pendências de
envio de documentos. Foi abordado pela técnica de Volta Redonda, Sra. Rosa, a preocupação acerca do
desabastecimento da vacina antirrábica humana. O Secretário de Rio das Flores, Sr. Antonio Grijó
agradece a presença de todos e fala um até breve para todos, convidando a todos para o almoço. Sra.
Rosemary agradece a presença de todos, bem como a cessão dos veículos para transporte das
representantes para a reunião, lembrando que no mês de novembro terá plenária da CIR seguindo o
calendário da CIB, e convoca os participantes para a próxima reunião, que se dará no dia vinte e três de
novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, no município de Valença, com pauta e local a serem
informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e
assinei a presente ata. Rio das Flores, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezesseis.
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___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
__________________________________
Lauryston Guimarães de Oliveira
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
__________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores
____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES

____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Represente Suplente Nível Central SES
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