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

ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e cinco
minutos, deu-se início no Auditório do Centro Médico Victor Rocha - Rua Barão do Rio
Branco, 55, Cobertura - Passagem - Cabo Frio – RJ, a Quinta 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. 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 Administrativo da SECIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): 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. Ibson Carvalho Dames Junior, Secretário Municipal
de Saúde de Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, Secretário
Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sra. Adriana Moutinho, Suplente da SMS de
Iguaba Grande, Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal de Saúde de Rio
das Ostras, Sra. Jane Blanco, Suplente da SMS 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 representação do nível central da SES, de sete
Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios de
Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da
Aldeia) e da Sra. Karin Netto, Coordenadora da CREG/BL. A Sra. Natália Dias da
Costa Alves, dá boas vindas a todos e inicia a reunião informando que a Sra. Márcia
Freitas, está a caminho e inicia pelo item: I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª
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Reunião Ordinária CIR/BL de 2017. Sra. Natália Dias da Costa Alves, pergunta aos
gestores presentes se há alguma observação a ser feita ou se a Ata pode ser considerada
pactuada, e como não há nenhuma sugestão, é considerada pactuada. 2. Regimento
Interno das CIR (SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que na 4ª Plenária
foi apresentada a Minuta do Regimento Interno, que a mesma foi encaminhada para o email dos gestores e combinado que todos fariam uma leitura do Regimento. Questiona
se algum município tem alguma consideração a fazer ou se pode considerar a minuta
pactuada e todos concordam que sim. 3. Regimento Interno da CIES/BL (CIES/BL).
Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que o referido Regimento foi aprovado pela
CIES/BL, e que também foi encaminhada através de e-mail para os gestores a Minuta
da 4ª Plenária. Questiona se há alguma consideração a fazer, e como nenhuma
consideração foi feita, o regimento foi considerado pactuado. A Sra. Natália Dias da
Costa Alves, cita ainda que o Sr. Ronaldo Belmont, Coordenador da CIES/BL, está
presente. Nesse momento a Sra. Natália Dias da Costa Alves, propõe que o item 4:
Estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos –
EXERCÍCIO 2017 (SES) seja discutido após a chegada de todos os gestores municipais
e passa para o item: II. Informes: 1. Situação dos Planos de Contingência para
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis (SVS/SES). Sra. Natália Dias da
Costa Alves, informa que conforme foi falado na 4ª Plenária, o Plano de Contingência
de Desastres, está com pendências e que alguns municípios apesar de já terem
encaminhados seus Planos de Contingência de Desastres à Secretaria de Estado de
Saúde, foram devolvidos para adequações, sendo os planos dos municípios de
Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras. 2. Solicitação de indicação do
técnico interlocutor para as DCNT (SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa
que os municípios de Cabo Frio e Saquarema estão pendentes na indicação. Ela pede
para que esses municípios encaminhem para o e-mail da CIR/BL o nome e e-mail do
indicado, para que a SE-CIR/BL repasse para a SVS/SES e ressalta que no município de
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São Pedro da Aldeia, a Sra. Ângela Del Rosário tem participado e disponibilizado o
material para os demais municípios que não estão podendo ir. 3. Formulário para
Diagnóstico do Complexo Regulador (GT de Regulação SES/ COSEMS). Sra.
Natália Dias da Costa Alves, informa que todos encaminharam o Formulário, exceto o
município de Saquarema. Relata que a Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e
Representante da Baixada Litorânea na CT/CIB, entrou em contato com a SMS de
Saquarema esclarecendo que é preciso o envio dessas informações. 4. Indicação de
Profissional para Referência no Polo de Ostomizados: Sra. Natália Dias da Costa
Alves, informa que é preciso indicar o profissional para fazer essa ponte, citando os
municípios que faltam indicar: Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e Saquarema. Frisa
que o indicado pode ser um enfermeiro, e esclarece que a responsável pelo Polo de
Ostomizados, a Sra. Vivian, é quem tem feito contato e passado a situação dos
pacientes. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, salienta que é muito importante que
sejam encaminhadas as indicações que também podem ser feitas através do e-mail da
CIR/BL.

5.

Dificuldades de atendimento pelo Hemolagos (SMS Casimiro de

Abreu). A Sra. Natália Dias da Costa Alves, passa a palavra ao Sr. Ibson Carvalho
Dames Junior, Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, e na mesma
ocasião ressalta a importância da presença do Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde,
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, que é o Presidente do Hemolagos. O
Sr. Ibson fala que esse assunto foi discutido na Pré-Conferência e que um dos grandes
problemas tem sido o desabastecimento de insumos. Sr. Leônidas Heringer Fernandes
Saúde, cita um caso que ocorreu há algumas semanas, não sabendo precisar em relação
a qual município, porém acha que se tratou do município de Saquarema ou Casimiro de
Abreu, onde foi feita uma solicitação equivocada de bolsas de sangue. Ele explica que,
normalmente, quando entra em contato com a área técnica, o que se verifica é que há
um conflito entre a solicitação e a liberação pelo Hemocentro, mas que sempre
consegue sanar o problema mediante esclarecimento de dúvidas. O Sr. Leônidas
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Heringer Fernandes Saúde, reforça a importância, no caso de surgirem dificuldades, de
estarem sempre acessíveis; relata que o Dr. Marcelo Paiva estava em viagem, porém
deixou seus contatos. Esclarece ainda que em todos os momentos que teve dificuldade
não foi por falta do insumo e sim na liberação. Sr. Ibson Carvalho Dames Junior,
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, fala que são dificuldades
basicamente técnicas que impedem a liberação e que naquele caso específico citado,
havia uma divergência na indicação do número de bolsas de sangue. Sr. Leônidas
Heringer Fernandes Saúde, sugere que seja feita uma Nota Técnica instrutiva pela
equipe do Hemolagos, principalmente com os Diretores Técnicos das Unidades, para
que seja eliminada a questão dos erros de solicitação pelos mesmos. Ressalta que
também, com frequência, há mudança nas equipes e que, às vezes, o Diretor Técnico
também não está na Unidade para fazer a solicitação e a mesma acaba sendo feita por
um médico plantonista. Esclarece que vai solicitar que seja feito por escrito um
Protocolo para normatizar a solicitação de insumos. A Sra. Natália Dias da Costa Alves,
sugere que seja feita um Protocolo e uma reunião entre o Diretor do Hemolagos, Dr.
Marcelo Paiva e os Diretores Técnicos das Unidades para definir todos os fluxos para
estabelecimento de contato com o Hemolagos. 6. Pagamento UTI São Miguel (SMS
Cabo Frio). Sra. Natália Dias da Costa Alves, passa a palavra a Sra. Angélica Maurício
Leitão da Cunha, suplente da SMS de Cabo Frio, que relata ter observado que foi feito
um acordo em 2014, quando a região ficou com uma dificuldade de leitos de UTI, e o
prestador de serviços São Miguel não queria atender pacientes cobrando apenas a diária
da tabela SUS, e então nessa ocasião o gestor do município de Cabo Frio aceitou pagar
o valor dobrado da diária desses leitos de UTI conforme queria o prestador; informa que
esse pagamento é feito de forma errada, pois está pagando um valor dobrado com o
recurso MAC, sendo que não existem mecanismos legais para que isso seja feito; alerta
que provavelmente o gestor de Cabo Frio vai responder por isso, caso continue pagando
ao prestador São Miguel essa diária dobrada, fora da tabela SUS. Fala da dificuldade
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com o fechamento da Média Complexidade em Cabo Frio, assim como do fechamento
da UPA e do Posto de Saúde de São Cristóvão, o que está causando dificuldade nos
municípios vizinhos também, por gerar uma sobrecarga nesses municípios. Esclarece
que devido a todo o exposto chegou-se à conclusão que irão parar de pagar a UTI
dobrada ao prestador São Miguel, voltando a pagar a tabela SUS. Solicita a inclusão do
assunto na pauta da próxima CIB. Informa ainda que vai conversar com o prestador e
que esse já foi comunicado, e que já houve uma reunião onde foi sinalizado o que seria
feito, porém precisa esperar todo o trâmite legal, para poder tomar a atitude. A Sra.
Natália Dias da Costa Alves, pergunta a Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, até
quando vai o contrato, e a mesma responde que até julho. A Sra. Natália Dias da Costa
Alves, salienta que quando o assunto foi levantado na Plenária de maio, a Secretaria
Executiva da CIR realizou uma busca nas pactuações realizadas no âmbito da CIB/RJ,
não tendo sido localizado nenhuma pactuação envolvendo a dobra do valor do leito de
UTI do prestador envolvido. A Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal
de Saúde de Rio das Ostras, pergunta se tem como mostrar os custos com o São Miguel
e a Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, responde que tem como pedir esse
levantamento. O Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, fala que os municípios
maiores, principalmente, precisam ter uma segunda opção de prestador. Nessa hora, a
Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, fala da estrutura do prestador, que melhorou
bastante e ressalta que a intenção não é descredenciar o prestador e sim deixar de pagar
a diária de UTI dobrada. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, solicita a Sra. Karin Netto,
Coordenadora da CREG/BL, uma complementação de informações e esta informa que a
São Miguel está cadastrada como UTI Geral, porém eles selecionam com perfil de
cardiologia e que nesse caso, nem mesmo a SES, tem autonomia nessa seleção, e
informa que em muitos casos eles negam a disponibilização de leitos a pacientes renais.
O Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, fala que houve um mandado judicial e o Sr.
Leônidas Heringer Fernandes Saúde, observa que por ser a São Miguel uma Instituição
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de Ensino, talvez seja interessante para o prestador manter o atendimento mesmo com a
tabela SUS. Pergunta a Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, se há uma reunião
agendada e sugere que seja marcada juntamente com os demais gestores municipais de
saúde. A Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, destaca a necessidade de buscar outro
prestador, caso este não se adeque às necessidades da região. O Sr. Maxwel Sócrates dos
Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, relaciona a dificuldade da região em
Unidades Coronarianas e dessa forma sugere a requalificação dos leitos da São Miguel.
A Sra. Suely Osório, faz menção ao Hospital Roberto Chabo, que não está atendendo a
questões de nefrologia a não ser aos pacientes já internados; O Hospital citado não
realiza hemodiálise em pacientes críticos e que a São Miguel não possui Unidade
Transfusional. Fala ainda da visita a ser feita pelos gestores da Região. A Sra. Natália
Dias da Costa Alves, informa que conforme a Sra. Karin está lembrando naquele
momento, existe a possibilidade da próxima Plenária será realizada no HERC. A Sra.
Márcia Freitas, sugere então que seja feito o convite pela CIR ao Dr. Charbel Khouri
Duarte, Subsecretário de Atenção à Saúde, para a Reunião da Plenária de 19/07/2017. O
Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, sugere que a Sra. Angélica Maurício Leitão da
Cunha, faça uma reunião com o prestador São Miguel antes da próxima Plenária, e
dentro do possível, convidando alguns gestores. 7. Situação da Rede de Oncologia na
Região da Baixada Litorânea (SMS Cabo Frio). Sra. Angélica Maurício Leitão da
Cunha, esclarece que a SES fez um estudo da Oncologia e chegaram à conclusão que há
um déficit de aporte financeiro em torno de 400 mil reais. Fala que o serviço de
Oncologia está com a porta fechada para novos pacientes, porém num encontro
realizado entre o Sr. Roberto Pillar, e a Sra. Karin Netto, ficou acordado que seria
liberado o atendimento novamente a pacientes de outras regiões para mastologia. A Sra.
Angélica Maurício Leitão da Cunha, reforça que os pacientes da região não estão
deixando de ser tratados, mas estão sendo encaminhados para outras Unidades de outros
municípios, o que segundo ela, não é o que deveria estar acontecendo, porém não há
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outra saída. Cita que na última reunião que ocorreu com o Secretário de Estado de
Saúde ficou claro que Cabo Frio precisa do aporte financeiro de 400 mil reais para
poder pagar a conta e começar a regular os pacientes, respeitando as PPI e que o
Secretário de Estado de Saúde, nessa reunião, solicitou que fosse feita uma deliberação
para a próxima CIB, referente a esse aporte financeiro. A Sra. Angélica Maurício Leitão
da Cunha, faz menção às visitas de monitoramento realizadas no prestador ONKOSOL
e fala que ele tem condições de atender a toda região muito bem, tendo em vista que
suas instalações são ótimas, com uma estrutura muito boa. Ela informa que foi
comprada pelo prestador uma Casa de Apoio aos pacientes com câncer que estão em
tratamento lá e que não possuem condições de voltarem a seus lares. Ressalta que Cabo
Frio está fazendo sua parte, mas também quer que o Estado faça a parte dele. Fala ainda
que o Centro Cirúrgico está parado. O Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, pergunta
a Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, o que ficou acordado com o prestador
ONKOSOL. Nesse momento o Sr. Fábio Henrique Waknin, Secretário Municipal de
Saúde de Armação de Búzios, fala que durante reunião com o Secretário de Estado de
Saúde, este pediu uma mobilização de todos os gestores municipais de saúde, uma vez
que ainda não há o aporte financeiro de quatrocentos mil reais e que estes possivelmente
sairiam do teto do município do Rio de Janeiro. Pede a todos os gestores, que na
próxima CIB, estejam presentes para dar apoio a Sra. Angélica Maurício Leitão da
Cunha, O Sr. Fábio Henrique Waknin, sugere que todos façam uma visita a ONKOSOL.
A Sra. Angélica Maurício Leitão da Cunha, fala que quando foi montada a equipe de
auditoria municipal, ficou claro que não havia controle pelo município da entrada e
saída do paciente no prestador, e que quando a Sra. Karin Netto assumiu a regulação ela
fez esse controle das APACs. O Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, nesse
momento, questiona sobre o serviço de Radioterapia, e a Sra. Angélica Maurício Leitão
da Cunha, responde que caiu em exigência, porém já foram cumpridas todas as
exigências, e só está no aguardo do Ministério da Saúde homologar. A Sra. Natália Dias
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da Costa Alves questiona se todos estão de acordo com a elaboração de deliberação
regional com a solicitação do aporte de recursos necessários e apontados no estudo
realizado pela SAECA para o serviço de oncologia da região. Todos concordam que sim
e a Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que a Secretaria Executiva irá preparar a
Deliberação Regional pactuada. 8. Ampliação da UBS de São José (SMS Armação de
Búzios). Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que a Proposta nº 11962794000113012,
já está sendo encaminhada para a SES. 9. Comunicado SES/SG/AR/SCBL Nº 13/2017
sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra.
Natália Dias da Costa Alves, fala que já foi enviado Comunicado sobre os assuntos
discutidos na última CT da CIR/BL, portanto ela solicita que os presentes se atentem à
memória da CT. Ressalta que são poucos destaques e estão relacionados à participação
e presença. Cita ainda que a memória foi encaminhada através de e-mail juntamente
com o convite da presente Plenária. 10. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Natália
Dias da Costa Alves, inicia a sua fala passando a palavra a Sra. Suely Osório, quando
nesse momento entra no recinto o Sr. Prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, dando
muito boas vindas a todos e dizendo que se coloca à disposição de todos os presentes e
solicitando o apoio e a colaboração para ajudar na resolução sobre o assunto do Teto
financeiro da Oncologia. Frisa que se trata de uma necessidade geral de todos os
municípios da região da Baixada Litorânea e que está colocando sua cidade à disposição
de todos.

Sra. Natália Dias da Costa Alves, agradece pelo local oferecido para

realização da Plenária e da Oficina de Planejamento e aproveita a ocasião para
agradecer também ao município de Armação de Búzios que ofereceu o Branch para o
evento. O Prefeito do município de Cabo Frio, Sr. Marquinhos Mendes, se despede e se
retira. Sra. Natália Dias da Costa Alves, retoma a palavra e passa ao item 4, conforme
combinado no início da Plenária. 4. Estratégia para ampliação do acesso aos
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos – EXERCÍCIO 2017 (SES). Sra. Natália Dias da
Costa Alves, fala da Portaria GM/MS Nº 1294/17, que se refere ao incentivo extra teto
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para a realização de Cirurgias Eletivas nos municípios. Sra. Natália Dias da Costa
Alves, informa que durante a última reunião da Câmara Técnica, cada município saiu
com a demanda de preparar uma planilha com as informações das Cirurgias Eletivas de
seus respectivos municípios. Esclarece que não houve nenhum instrutivo por parte da
SAECA/SES em relação a uma padronização da planilha e que algumas planilhas já
foram entregues por alguns municípios, porém ressalta que encontrou algumas
inconsistências. Fala da dificuldade de conseguir consolidar todas as informações e que
por conta disso conclui que precisa ser feita uma discussão para realização de um
consolidado de toda região como um bloco único. Explica ainda que foi pactuado em
CIB que esse recurso para as cirurgias eletivas foi dividido de acordo com o critério
populacional do município, chegando-se a um valor de novecentos e cinquenta e um mil
reais para a Região da Baixada Litorânea. E, nesse sentido, durante a Câmara Técnica
de 22/06/17, foi feito um estudo onde se concluiu por adotar o critério populacional,
chegando-se, portanto aos valores correspondentes para a realização das cirurgias
eletivas necessárias em cada município. Nesse momento, a Sra. Natália Dias da Costa
Alves, passa a palavra aos gestores. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente
da SMS Araruama, fala que os técnicos envolvidos, a princípio, entenderam que esse
recurso seria um estímulo para o município realizar suas cirurgias com acréscimo de
100% na Tabela SUS, mas que obtiveram a informação que não era bem isso. Que seria
primeiramente, feita a média de cirurgias eletivas realizadas em 2015, e que a partir
desse número que seria feito o acréscimo. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa,
lembra que no ano de 2015 se realizavam muito mais cirurgias do que no presente
momento, e observa que Araruama possuía dois Hospitais realizando cirurgias e que
hoje não tem nenhum. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, fala que está
complicado de entender como vai funcionar esse fluxo de repasse de recursos, até
mesmo porque há municípios realizando cirurgias de outros municípios e questiona a
Sra. Suely Osório. A mesma informa, nesse momento, sobre a mudança de cargos entre
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a Sra. Tatiana Bozza que passou a ser Coordenadora da SAECA/SES e o Sr. Marcelo
Rodrigues que passou a ocupar o cargo de Superintendente da SAECA/SES. Fala que
conversou com o Sr. Marcelo Rodrigues e que este ficou de colocar o assunto na pauta
da CIB. Informa ainda que a única orientação passada pela SAECA/SES foi que na
Deliberação constassem os tipos dos procedimentos, o quantitativo dos procedimentos,
o prestador e o fluxo desses atendimentos. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa,
sugere então, que a planilha seja feita por grupo e subgrupo. Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, fala que há muito pouco tempo para gastar o recurso, mas sugere que
seja feito um mutirão. Sr. Fábio Henrique Passos Waknin, fala que existem municípios
na região que não possuem insumos suficientes, nem tampouco profissionais suficientes
para realização das cirurgias eletivas, e questiona como vai ser remanejado o recurso de
um município que está conseguindo realizar para o outro que não está realizando. Sra.
Suely Osório, ressalta que o prazo dado para a realização de 30% das cirurgias é até o
dia 30/08/17, portanto tendo que ser pactuada no dia de hoje 30/06/17, a Planilha da
Região da Baixada Litorânea. Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que alguns
municípios ainda não mandaram a planilha pronta para o e-mail da CIR/BL, e que é
necessário que essas planilhas cheguem até ela digitalizadas para que possam ser
consolidadas. Sra. Natália Dias da Costa Alves, sugere, então, que comece a Oficina de
Planejamento, e que em outro recinto do ambiente, simultaneamente, seja montado um
grupo com os membros da CT para confecção da referida planilha, com os dados
consolidados, não por procedimento e sim por quantitativos de cirurgias eletivas
necessárias de todos os municípios da região da Baixada Litorânea. Todos os gestores
presentes concordam e a mesma informa que irá auxiliar na consolidação final da
Planilha. A próxima reunião ordinária da CIR/BL foi marcada para o dia 19 de julho de
2017, com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada
às onze horas e cinquenta minutos. Nada mais a tratar, eu Natália Dias da Costa Alves,
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Secretária Executiva da CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a
presente ata. Cabo Frio, 30 de junho de 2017.
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Marcia Freitas
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL
Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Regional do COSEMS/RJ
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. Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
Sra. Rosimeri de Souza Azevedo
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras
Sra. Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
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