Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
quarenta e cinco minutos, deu-se início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300
– sala 207, Centro – São Pedro da Aldeia - RJ, a Quarta Reunião Ordinária da Comissão
Intergestores Regional da Baixada Litorânea, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Márcia Freitas,
representante do Nível Central da SES na CIR/BL, Sra. Karen Cristiane Félix da Silva
Goggin, Suplente da Representante Nível Central, Sr. Flávio Afonso Badaró, Responsável
pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da CIR/BL, a Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL e a
Sra. Simone Gomes Portugal, Auxiliar Administrativa da SE-CIR/BL; das Secretarias
Municipais de Saúde (SMS): Sra. Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto, Secretária
Municipal de Saúde de Araruama, Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da
SMS de Araruama, Sr. Fábio Henrique Passos Waknin, Secretário de Saúde de Armação
dos Búzios, Sra. Angélica Mauricio Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sr.
Leônidas Heringer Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sra.
Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras e Sra.
Francislene Dos Santos Casemiro, Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia,
do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ):
Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da
CIB/RJ. A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto, Coordenadora da
CREG/BL, e da Sra. Marcia Santos, Representante na CT CIR/BL da SMS Armação dos
Búzios. A Plenária contou com a presença da representação do nível central da SES e
de seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios
de Araruama, Armação dos Búzios, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da
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Aldeia). Sra. Márcia Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, dá boas
vindas a todos, e inicia a reunião pelo item: I Apresentação: 2. Oficina de Planejamento
para apoio à elaboração dos planos municipais de saúde (COSEMS). A Sra. Márcia
Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, passa a palavra a Sra. Suely
Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, que
inicia a sua fala dando ênfase ao Plano Municipal de Saúde como instrumento de trabalho
importante que deverá ser elaborado pelos municípios, destacando sua importância, assim
como o Plano de Desenvolvimento Regional que se encontra em atraso em sua elaboração,
tendo em vista que o último Plano findou em 2016. Informou que o Estado juntamente com
o COSEMS propuseram a criação de uma Oficina de Planejamento de Saúde, onde será
proporcionado aos municípios um espaço de reflexão e informação sobre oque é
Planejamento de Saúde, tornando assim mais fácil a sua instrumentalização pelos
municípios e a construção do Plano Municipal de Saúde, enfatizando que o Plano
Municipal de Saúde precisa estar pronto até agosto do corrente ano. Esclarece ainda como
será realizada a Oficina de Planejamento, que ocorrerá no mesmo dia da CIR, dia
30/06/2017 e será realizada em 2 etapas, manhã e tarde, onde serão feitas as discussões dos
Planos, através de grupos formados em blocos, frisando que o Plano Municipal de Saúde
requer uma boa estruturação, e que será feito de forma bem abrangente e objetiva, e que
nesse Plano terão que constar temas como o Consórcio e a Educação Permanente, além das
Emendas Parlamentares. Ressalta ainda, que os Indicadores de Saúde serão à base do Plano
Municipal de Saúde. A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada
Litorânea na CT da CIB/RJ questiona aos presentes quais municípios irão realizar
Conferências Municipais em 2017, pois os Municípios que não forem realizar terão que
fazer uma Plenária para discutir o que vai ser incluído no Plano Municipal de Saúde. Os
Representantes presentes dos municípios de Cabo Frio e Iguaba Grande informaram que
não irão realizar Conferência Municipal. A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e
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representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ ressalta que no ano que vem,
provavelmente, haverá modificações no Plano Municipal de Saúde, tendo em vista que no
segundo semestre será dado início no processo de transição do novo modo de
financiamento do SUS. Informa também que em agosto será feita a avaliação do processo
do GT Planejamento Integrado. Em setembro será feita a apresentação da proposta do Plano
de Desenvolvimento Regional já ajustado e em outubro serão montados os Planos
Regionais baseados nos Planos Municipais de Saúde. Destaca que os principais
participantes da reunião de 30/06/2017, serão os Secretários Municipais de Saúde, os
membros das CT, membros do GT Planejamento Integrado, os representantes das áreas de
Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Controle e Avaliação sendo no máximo, 6 pessoas
por município, esclarecendo como será dividida a reunião de 30/06. Primeiramente, pela
manhã será realizada uma CIR rápida, com poucos itens de pactuação e logo após será
iniciada a discussão dos Planos Municipais de Saúde durante o período da tarde. Ressalta
que o Plano Municipal de Saúde vai ser o norteador do financiamento do SUS, que os
municípios que possuem os recursos regionais têm que se apontar no Plano. Relata que os
indicadores já foram enviados aos municípios. Nesse momento, o Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, fala que o PMS deverá
ser um plano para não ficar guardado sem uso, que este deverá ser usado a todo o momento.
A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da
CIB/RJ enfatiza que a cobrança do Ministério da Saúde em relação à liberação de verba vai
ser bem mais rigorosa e vai ter que ser seguido um modelo para todas as regiões apesar do
plano ser de cada município. Ela pede que as pessoas presentes leiam o Capítulo I do
Manual do Gestor, que está disponível no site do COSEMS, pois o PMS estará sendo
discutido exatamente dentro desse modelo. A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e
representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ fala da importância da equipe técnica
em passar as questões para os seus Secretários de Saúde. Em seguida, a Sra. Natália Dias da
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Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL apresenta a Sra. Simone Gomes Portugal
como Auxiliar Administrativo da SE-CIR/BL, e agradece a presença da Sra. Karin Netto,
informando a todos que a mesma assumiu a Coordenação da CREG/BL e a partir de agora
vai participar das Plenárias para discutir as questões de Regulação. Em seguida dá-se
prosseguimento a pauta com o item 1. Implantação do NAT Regional (NAT/SES). Sra.
Márcia Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, faz a apresentação do
Sr. Flávio Afonso Badaró, responsável pelo NAT/SES, e nesse momento Sr. Flávio Afonso
Badaró, questiona sobre quais os municípios estão presentes e a Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da CIR/BL responde que os municípios de São Pedro da
Aldeia, Saquarema, Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu não estão presentes naquele
momento. Sr. Flávio Afonso Badaró, responsável pelo NAT/SES, começa a sua
apresentação explicitando como é importante ampliar a visão dos municípios para que cada
um consiga aplicar o que o NAT se propõe a fazer dentro do seu município e que cada
município tem a sua peculiaridade em relação à judicializações da saúde. Nesse momento o
Sr. Flávio Afonso Badaró, Responsável pelo NAT/SES se apresenta formalmente,
informando que trabalha há 10 anos na Secretaria de Estado de Saúde, que já exerceu suas
funções na Superintendência de Assistência Farmacêutica do Estado. Cita que quando o
NAT foi criado ele estava à frente dessa Superintendência. Informa que teriam mais duas
apresentações, sendo uma da Sra. Rita da Câmara de Resoluções de Litígios e a outra
apresentação da Sra. Silvia Portugal, Coordenadora da CADJ (Central de Atendimento de
Demandas Judiciais) e esclarece a impossibilidade das mesmas estarem presentes neste
momento. Fala de como é toda a rotina do NAT, no assessoramento aos Juízes, inclusive
todo o trâmite da Câmara de Litígios. Cita que em 2014, o Tribunal de Justiça solicitou a
interiorização do NAT e que o Núcleo assessora os Juízes das Comarcas da Baixada
Litorânea, e o que ele se propõe a fazer dentro de cada município. Mostra como o NAT
racionaliza a decisão dos Juízes, porém enfatizou que o Núcleo não é responsável pela
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diminuição do número de mandados contra o Poder Público, nem tão pouco pela decisão
final de um magistrado. Explicou que somente processos contra o Poder Público são
encaminhados ao NAT, e que estes não podem envolver Urgência/Emergência, devido à
demora na resolução que poderia ocorrer. Enfatizou como são os critérios de avaliação e a
elaboração do Parecer Técnico do Relatório até a conclusão. A Sra. Suely Osório,
Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ lembra que em
2012 houve a possibilidade dos municípios fazerem seus próprios NAT's, porém Sr. Flávio
Afonso Badaró, responsável pelo NAT/SES responde que até a presente data seria inviável
implantar uma câmara em cada município, devido à estrutura que a mesma deve ter, por
contar com vários profissionais, mas deixa claro que o NAT está disponível para realizar
reuniões com os municípios, assim como os Juízes. Solicitou que fossem enviadas as
REMUMES dos municípios, pois ele possui apenas dos municípios de Araruama, Armação
dos Búzios, Iguaba Grande e Rio das Ostras. O Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa,
suplente da SMS de Araruama pergunta se existe algum canal para esclarecimento de
dúvidas nos casos pré-processuais, em que haja necessidade de preparar resposta aos
questionamentos da Defensoria. O Sr. Flávio Afonso Badaró, Responsável pelo NAT/SES
fornece o e-mail da Sra. Silvia Portugal, silvia.portugal@saude.rj.gov.br e faz menção ao
Acórdão STJ, de 26/04/2016, que suspende todas as ações judiciais de medicamentos que
não estão na lista do SUS, somente para os casos novos e os já em andamento. Os casos já
julgados e os casos de urgência e emergência não estão abrangidos pelo Acórdão,
explicando que esse Acórdão ainda vai ser regulamentado pelo Estado. O Sr. Fábio
Henrique Waknin, Secretário Municipal de Saúde de Armação dos Búzios pede a palavra e
fala que pediu a presença do Sr. Flávio Afonso Badaró, responsável pelo NAT/SES nesta
reunião e informa que esteve na Defensoria para ver o fluxo dos processos, no município de
Armação de Búzios, assim como esteve no Ministério Público e que ainda não tinha ido ao
Juizado, porém fala que foi ótimo entender a explicação referente aos caminhos do
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processo até chegar ao Juiz antes de ter ido até lá, e solicita que o Sr. Flávio Afonso
Badaró, deixe à disposição de todos o material apresentado. O Sr. Flávio Afonso Badaró,
Responsável pelo NAT/SES termina a apresentação deixando todos os seus contatos e sua
apresentação, que será encaminhada a todos os presentes por e-mail. II. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2017. Sra. Márcia Freitas,
representante do Nível Central da SES na CIR/BL, pergunta se há alguma sugestão, e como
não há, é dada como pactuada, passando ao item 2. Prorrogação do Plano Regional
(2013-2016) para o ano de 2017 - Matriz de Planejamento Regional (SES). Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL informa que a Assessoria de
Planejamento solicitou a prorrogação do Plano Regional (2013-2016) para o ano de 2017.
Ela informa então que será pactuada a matriz realizada do ano de 2017 e que nas Oficinas
dos dias 30/06 e na de outubro será fechada uma nova matriz referente ao ano de 20182020. III. Informes: 1. Conferência Estadual e Regional de Vigilância em Saúde (SES).
Sra. Márcia Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, fala da Conferência
Estadual de Vigilância em Saúde e da necessidade da realização da Conferência Regional
de Vigilância em Saúde. Esclarece que os municípios não estão obrigados a realizar
conferências individuais, porém terão que realizar a Conferência Regional de Vigilância em
Saúde e enviar até agosto o nome dos Delegados para o Conselho Estadual de Saúde. A
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL frisou que independente
dos municípios que irão fazer as Conferências Municipais existe uma diretriz do Conselho
Estadual de Saúde para que seja realizada a Conferência Regional. 2. Regimento Interno
das CIR (SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL inicia a
fala informando que a Baixada Litorânea pactuou o Regimento Interno da CIR, assim como
outras regiões. Que as sugestões de todas as regiões foram encaminhadas para o Nível
Central, e que o Regimento Interno também foi discutido com o COSEMS e voltou para as
regiões com as novas adequações. Ela ressalta que a maior inclusão feita no Regimento
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Interno é a parte da CIES, que não estava prevista no antigo Regimento Interno da CIR.
Desta forma, ela informa que a minuta do regimento já foi enviada no próprio convite da
plenária e será pactuada na próxima CIR. 3. Regimento Interno da CIES/BL (CIES/BL).
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL informa que o grupo em
2017 já se reuniu três vezes, que revisaram e aprovaram o novo Regimento Interno da
CIES/BL. A minuta foi enviada por e-mail aos Srs. Secretários Municipais de Saúde, e será
pactuado na próxima Plenária. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL informa que em relação ao Regimento da CIES/BL, o principal destaque foi à
orientação de que a coordenação da CIES tem que ser obrigatoriamente de um município.
A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da
CIB/RJ destaca que nada mais justo que seja assim porque a instância além de ser regional
e da saúde, o entendimento fica mais fácil. 4. Situação dos Planos de Contingência para
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis (SVS/SES). Sra. Márcia Freitas,
representante do Nível Central da SES na CIR/BL, fala o tema e passa a palavra a Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que diz que todos os
municípios estão em dia quanto aos Planos de Sífilis e Arboviroses. Porém quanto aos PC
Desastres, o município de Casimiro de Abreu não enviou, e que alguns municípios, apesar
de já terem encaminhados seus planos à Secretaria de Estado de Saúde, os mesmos foram
devolvidos para ajustes, solicitando que sejam feitos estes ajustes o mais rápido possível. 5.
Solicitação de indicação do técnico interlocutor para as DCNT (SES). Sra. Márcia
Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, falou do tema e a Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL salientou que a SVS pediu que este
assunto fosse colocado nas pautas das Plenárias até que 100% dos municípios tenham
indicado seus representantes. Saquarema e Cabo Frio faltam indicar o interlocutor. 6.
Formulário para Diagnóstico do Complexo Regulador (GT

de Regulação

SES/ COSEMS). Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL
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informa que Saquarema não enviou. 7. Indicação de Profissional para Referência no
Polo Regional de Ostomizados (SMS Cabo Frio). Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL informa que para os três municípios que não estão
presentes, vai ser reforçado por e-mail. A Sra. Angélica, Suplente da SMS de Cabo Frio,
informa que estão fazendo um levantamento em Cabo Frio dos pacientes do Polo e solicita
que os demais municípios façam buscas também para saber quais pacientes já faleceram. A
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL fala que ainda faltam
indicar representantes os municípios de Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e Saquarema.
8. Situação da Rede de Oncologia na Região da Baixada Litorânea (SMS Cabo Frio).
Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, suplente da SMS de Cabo Frio, fala que esteve
em uma reunião com a Sra. Kitty Crawford, juntamente com a Sra. Tatiana Bozza, para
tratar de assuntos relacionados com a Oncologia e que foi solicitado pela Sra. Kitty que
fossem readmitidos novos pacientes para o tratamento oncológico em Cabo Frio, mas a Sra.
Angélica informou que não há aporte financeiro. A Sra. Angélica fala do teto financeiro da
região, e cita que o teto financeiro da especialidade cabeça e pescoço está alocado em
Macaé, apesar de não ser realizado esse tratamento naquele município. A Sra. Márcia
Freitas, representante do Nível Central da SES na CIR/BL, fala que o COSEMS solicitou
auditoria em todos os prestadores de serviço de oncologia do Estado, mas que o Auditor
Chefe informou que isto é inviável e que a priori o que será auditado será o estabelecimento
ONKOSOL, mas informa que ainda não há data prevista, e que assim que houver será
avisado à Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL e solicitado
que a mesma repasse ao município de Cabo Frio. O Sr. Leônidas Heringer Fernandes
Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande levanta a hipótese de ter esses
dados de Cabo Frio, até mesmo para que possa ser agendada uma reunião com o Sr.
Secretário de Saúde. O Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, suplente da SMS de
Araruama salienta que a questão administrativa não pode ser dispensada, mas sugere que
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seja feita a movimentação do teto financeiro de Macaé. A Sra. Angélica pontuou que o
problema realmente é financeiro e frisa que não gostaria de estar com essa porta fechada e
fala que entende o quanto é pesado para outros municípios arcarem com o transporte dos
pacientes para tratamento em outro lugar e hospedagem, mas que não tem saída. A Sra.
Angélica informa que os pacientes que chegam estão sendo encaminhados para a REUNI.
A Sra. Angélica informa que está pressionando também o prestador, cobrando ações e que
possui uma médica auditora avaliando os códigos de procedimentos para cirurgias. A Sra.
Angélica fala que está fazendo o que compete a ela e tudo que tem sido solicitado pelo
Estado e sempre pensando no cuidado com o paciente. A Sra. Suely Osório, Apoiadora
Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, nesse momento fala que
enxerga nesse caso duas vertentes, uma técnica e uma política, onde a técnica já foi feita e
empregada, faltando agora à parte política, que na sua opinião, seria os municípios se
juntarem e irem até o Sr. Secretário de Saúde do Estado na busca de soluções, quanto ao
caminho que deve ser seguido nesse caso. Todos os presentes concordam em marcar uma
audiência com o Sr. Secretário para tentar resolver a questão. Nesse momento o Sr. Fábio
Henrique Passos Waknin, Secretário Municipal de Saúde de Armação dos Búzios, fala que
é o melhor a fazer tendo em vista que ainda não há uma data prevista para realização de
Auditoria no prestador do serviço, conforme dito pela Sra. Márcia Freitas, representante do
Nível Central da SES na CIR/BL. A Sra. Angélica salienta que está usando o recurso do
MAC para pagar o valor excedido nesses tratamentos e que Cabo Frio está desamparado
tecnicamente. 9. Comunicado SES/SG/AR/SCBL Nº 08/2017 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da CIR/BL fala sobre os destaques. Ela fala sobre o
cancelamento do GT AB- RAPS, devido a falta de quórum. A Sra. Suely Osório,
Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ fala da
avaliação dos E-SUS e alerta que vai haver corte de verbas devido à falta de regularização
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nas informações ao E-SUS. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL pediu que viessem às reuniões o titular e/ou o suplente, e na falta desses, um
indicado pelo próprio Secretário. Pede que evitem a quarteirização das indicações, pois isso
dificulta o bom andamento das reuniões. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da CIR/BL, fala sobre o GC Rede Cegonha, e esclarece que a Sra. Bianca,
Coordenadora da Rede Cegonha informou sobre as dificuldades com a APAE e sobre os
exames do Pezinho enviados para o IEDE e que estão sem resposta desde 2016. Em relação
às dificuldades com o IEDE informa que a CT sugeriu que fosse questionada à SES, através
de deliberação, o que ocorreu com as amostras enviadas para o IEDE, para que sejam
repassadas as informações às mães das crianças. A Sra. Márcia Freitas, representante do
Nível Central da SES na CIR/BL, fala que a Presidente da APAE disse que tinha de 40 a
60.000 testes atrasados, e que estes seriam analisados. A Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL fala a respeito do GT Consórcio e informa que os
documentos estão na CIR/BL, e que é de suma importância que se dê prosseguimento a
isso. 10. Informes CIB e COSEMS-RJ. A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e
representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ realizou os seguintes informes: Rio
Imagem – novo modelo de entrega de resultado, pela internet; SER – Solicitação de
consulta para tratamento de anomalias congênitas faciais- CTAC- no sistema SER para
pacientes de odontologia, com referência no Hospital Carlos Chagas e Policlínica Piquet
Carneiro – UERJ; Boletim epidemiológico sobre Arboviroses – Dengue, Chikungunya,
Zika, Febre Amarela, Caderneta de Vacinação e Gripe-Dia D de Mobilização Estadual –
Atualização de Caderneta de Vacinação do Adolescente – 01/07-/baixa cobertura da vacina
influenza- os municípios devem reservar a 2ª dose para as crianças e a sobra poderá
distribuir para a população, conforme orientação do Ministro/MS. Cobertura do estado:
64,52%; Quanto a Febre Amarela- primatas positivos na região Serrana- panorama da
doença- no estado 20 casos confirmados e 07 óbitos; Estratégia de enfrentamento da Sífilis
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Congênita. Nota Técnica com a Atenção Básica, necessidade dos municípios indicarem um
articulador/ponto focal no município para acompanhar a sífilis congênita, de preferência o
profissional da Rede Cegonha. Alto número de casos de sífilis congênita; Haverá a
reintrodução do papel filtro do IVB, para a triagem do pré-natal; Pactuação:
Credenciamento: PM/RO/23928/2016-Pactuar o credenciamento da empresa Medcot
Diagnostico por imagem, CNES 7825617, localizado no município de Rio das Ostras; Teto
Financeiro: Cirurgias Eletivas- Portaria1294/17-pactuação das regras gerais, os recursos
serão distribuídos de forma regional, onde as regiões vão pactuar o processo de trabalho, os
prestadores a serem utilizados; Se até o dia 30/08 a região não tiver utilizado 30% do
recurso, o mesmo será redistribuído. Baixada Litorânea- R$ 951.442,82; Reunião com MS
para a implantação do novo sistema de PPI – SISPEGAS- dias 12 e 13/06. A próxima
reunião ordinária da CIR/BL foi marcada para o dia 30 de junho de 2017, com a pauta e
local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às doze horas e dez
minutos. Nada mais a tratar, eu Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente ata. São Pedro da
Aleia, 29 de maio de 2017.
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Márcia Freitas
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL
Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto
Secretária Municipal de Saúde de Araruama
Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa
Suplente da SMS de Araruama
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Fábio Henrique Waknin
Secretário Municipal de Saúde de Armação de Búzios
Angélica Mauricio Leitão da Cunha
Suplente da SMS de Cabo Frio
Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
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