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

ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta e
cinco minutos, deu-se início na sede da CIR/BL situada na Av. São Pedro nº 300 – sala 207,
Centro – São Pedro da Aldeia - RJ, a Sexta 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
Representante Nível Central, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL e a Sra. Simone
Gomes Portugal, Auxiliar Administrativo da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama,
Sr. Roberto Pillar, Secretário Municipal de Saúde 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. 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, Sra. Fernanda
Campos Rodrigues, Suplente da SMS de Saquarema; 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, Sra. Márcia Santos.
Representante da Câmara Técnica da SMS de Armação de Búzios, da Sra. Ana Paula
Duarte, representante da Câmara Técnica de Saquarema e Coordenadora do GT Vigilância
em Saúde e do Sr. Kaique Sarzedas Espindola, da SMS de Casimiro de Abreu. As Sras.
Marcia Freitas e Natália Dias da Costa Alves, dão boas vindas a todos e iniciam a reunião.
I. Apresentação: 1. EDPOPSUS II. Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que este
item chegou depois da Câmara Técnica e que o mesmo foi apresentado na CIB. Trata-se de
uma proposta da Gestão Estratégica e Participativa da SES para pactuação quanto ao local
do Curso de Aperfeiçoamento e Educação Popular e Saúde, que está sendo disponibilizado
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pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, cujo objetivo é contribuir com a
implantação do PNEPSUS, já tendo sido realizada uma etapa no Rio de Janeiro com
algumas turmas. Sra. Suely Osório, informa que a princípio a sede seria Rio das Ostras.
Sra. Natália Dias da Costa Alves, explica que o Sr. Celso Moraes, que não está presente no
momento solicitou que a versão 2 do Curso fosse colocada em todas as regiões do
EDPOPSUS II, para discussão e pactuação do local onde será realizado. Tendo como uma
proposta inicial que o local seja em São Pedro da Aldeia. Sra. Natália Dias da Costa Alves,
apresenta em slides como será o funcionamento do curso, o público-alvo, o material
didático e local. Fala na possibilidade de ser na sede da ACIASPA e que o curso, a
princípio, terá 35 vagas. Sra. Suely Osório, explica que as vagas disponibilizadas são para
Cabo Frio, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras e que o início do
curso será em agosto, mas ainda não está definida a data exata. Sugere que quando houver
participação dos técnicos nesses cursos, que os mesmos dêem um retorno para os outros
técnicos com o envio de relatório, tendo em vista que o Gestor libera o funcionário, porém
não tem nenhum retorno quanto ao aproveitamento do mesmo. Sra. Natália Dias da Costa
Alves ressalta que irá confirmar com a área técnica da SES quais municípios serão
contemplados e quais os critérios para distribuição das vagas, e que na inscrição será
solicitado que a secretaria Executiva da CIR seja copiada para consolidar a relação de
inscritos no curso. Desta forma, poderá ser cobrado um feedback de quem participou. É
pactuada a realização do curso em São Pedro da Aldeia, faltando apenas definir como será
feita a inscrição. Sra. Márcia Freitas então passa ao item II. Pactuação: 1. Aprovação da
Ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2017.

Sra. Márcia Freitas, pergunta aos

presentes se há alguma sugestão ou alteração a fazer, não havendo, nesse momento a ata é
considerada pactuada. III. Informes: 1. Fluxo de Regulação para o Hospital Roberto
Chabo. Sra. Márcia Freitas, passa a palavra a Sra. Karin Netto, antes a Sra. Natália Dias da
Costa Alves, agradece a participação da Sra. Karin Netto, ressaltando que a mesma tem
participado das Plenárias para enriquecer o assunto Regulação. Sra. Karen Netto, se
apresenta e fala de seus êxitos frente à Coordenação, onde está há um mês e meio e já
conseguiu solucionar alguns problemas referentes à fila de espera para o procedimento de
cateterismo, conseguindo uma redução do número de dias de espera de 40 dias para 7 dias.
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Sra. Karen informa que hoje sua presença nessa reunião está voltada para falar das vagas de
UTI do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC). Informa que até a presente data, ainda
não se tem total controle dessas vagas, explicando que algumas vezes o próprio HERC
libera algumas vagas e em outros casos são possível regular as vagas. Sra. Karin Netto,
adverte que a partir de agora não poderá mais ser feito dessa forma, pois partirá do HERC a
escolha e a indicação do paciente e a Regulação fará ou não a autorização. Será uma
triagem via Central de Regulação. Esclarece que não adiantará mais o município entrar em
contato com o Hospital e encaminhar o paciente, tendo em vista que existe uma fila de
pacientes de todos os municípios. Sra. Karin faz uma observação falando que muitos
municípios não tem estrutura para estar cumprindo essa determinação, porque alguns não
possuem internet ou telefone, como no caso o município de Araruama, citado como
exemplo. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, informa que a internet já está
funcionando, porém continuam sem telefone.

Sra. Francislene Dos Santos Casemiro,

informa que vários pacientes são cirúrgicos, e que o Estado dá parecer negativo. Sra. Suely
Osório, sugere que casos assim precisam ser relatados para a Superintendente de Regulação
da SES, Sra. Kity Crowford, informando tudo documentado, até porque a proposta da Sra.
Kity Crowford é de colocar 100% dos leitos do Complexo Lagos na regulação, e para que
ela consiga fazer isso, é preciso ter subsídios para poder gerar discussão. Sra. Natália Dias
da Costa Alves, sugere que sejam mandadas cópias desses documentos para a CIR/BL, para
serem consolidados. Sra. Karin Netto, esclarece que a negativa também tem que estar
registrada no Sistema. Sra. Suely Osório, propõe que seja agendada uma reunião com a
Sra. Kity Crowford, para tratar desse assunto. Sra. Karen Netto, informa que muitas das
vezes não há o atendimento porque o município não tem condições de dar a saída do
paciente. Sra. Suely Osório, propõe que seja feita uma reunião com os municípios, de 2 em
2 meses ou de 3 em 3 meses, para tratar desse assunto. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos
Barbosa, sugere que seja feita uma apresentação pela Regulação com o perfil de cada
região relativa à solicitação/liberação de vagas. Aproveitando a fala da Sra. Karin, foi
passado para o Item de Informe 7. Situação da UTI São Miguel (CIR). Sra. Karen fala
das liberações de vagas para pacientes infartados com função renal boa, são encaminhados
para o Hospital São Miguel, observando que pacientes renais não são aceitos. Pacientes
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clínicos são encaminhados para o HELagos. Pacientes com AVC isquêmico ou hemorrágico
não há como liberar vagas porque estes precisam ser transferidos para hospitais que
possuam Neurologista. Sra. Karin fala que o Hospital São Miguel faz uma seleção do perfil
do que lhe convém e não do que está contratualizado. Sra. Márcia Freitas, lembra aos
presentes que VAGA ZERO não é regulada. E que o pagamento feito a mais referente à
diária de UTI, é totalmente lícito desde que fique especificado no contrato de onde vai sair
o recurso, que é da Fonte do Tesouro Municipal. Sra. Márcia Freitas, informa que vai ver
alguns exemplos para mostrar como funciona. Sra. Natália Dias da Costa Alves, esclarece
que várias regiões têm dificuldade em fazer essa contratualização uma vez que cada
entidade tem um modelo diferente, e muitas vezes, por falta de informação acaba fazendo
errado.

Informa que o Ministério da Saúde vai realizar um programa para ajudar os

municípios nessa questão da contratualização. Virá uma equipe no Rio de Janeiro, ainda
sem data definida, mas que durante o Congresso CONASEMS, pegou o contato do
representante do Programa de Contratualização, para tratarem da possibilidade da formação
de um grupo que possa ir até Brasília. Informou que os mesmos estarão vindo ao COSEMS
RJ para a apresentação do programa. Sra. Márcia Freitas, informa sobre a revogação da
Portaria GM/MS nº 3432 através da Portaria GM/MS nº 895, de 31/03/2017, que também
revogou os artigos 6 e 7 da Portaria nº 2994, que trata de UTI e Unidade Coronariana. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, informa que já foi antecipado o item 7, ficando acordado que
vai se feita a reunião, para informar ao prestador de Cabo Frio que não vai haver mais o
pagamento da diária de UTI dobrada, voltando o gestor a pagar o valor da Tabela SUS
normal, conforme orientação da SAECA. Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, esclarece
que o prestador provavelmente tem interesse em continuar prestando o serviço mesmo sem
o valor dobrado, tendo em vista que ele pretende montar um curso de medicina. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, informa que Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, está
movimentando o processo de habilitação para abertura de 10 leitos no município de Rio das
Ostras. Sra. Natália Dias da Costa Alves, lembra também que o Estado deu equipamentos
para o Hospital de Arraial do Cabo em determinada época, para que fossem implantados 10
leitos. Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala da necessidade de ser montada a Rede de
Urgência e Emergência, que apesar de complicada precisa ser feita. Sra. Márcia Freitas,
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
Av. São Pedro, nº 300, sala 207 – Centro – São Pedro da Aldeia. CEP. 28.941-176
Tel: 55 (22) 2625-7216.
E-mail: cir.baixadalitoranea@saude.rj.gov.br
Folha 1 de11

fala do processo de convênio através da Fonte 00 para a compra de equipamentos de UTI,
de Rio Claro, que foi o primeiro convênio desse tipo, realizado em 2009. Nesse sentido, foi
até iniciada uma obra, porém não foi dada nenhuma continuidade e o Ministério Público
está cobrando a devolução de R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil) reais caso não
seja atingido o objetivo do convênio. Sra. Suely Osório informa que há 4 meses foi feita
uma distribuição de ambulâncias, mas só para quem tinha SAMU, e fala da importância do
faturamento do TFD ser registrado, mesmo que o Estado não esteja repassando. 2.
Avaliação dos Planos Regionais da Rede Cegonha (SES). Sra. Suely Osório, informa que
em 03/08/2017 irá ocorrer uma reunião com os apoiadores, municípios e com o Ministério
Público, para solucionar os problemas da região da Baixada Litorânea. e que o convidado
para participar dessa Oficina foi o articulador do Grupo Condutor, nesse caso a Sra. Bianca,
que já foi comunicada, porém não tem certeza se vai poder ir, mas caso negativo irá indicar
um substituto. A Oficina irá ocorrer no mesmo dia do Seminário de Aleitamento Materno.
Essa reunião irá ocorrer na Secretaria de Estado de Saúde e será para avaliar os Planos da
Rede Cegonha. 3 Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis (SVS/SES). Retirado da pauta por falta de informações
atualizadas. Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que checará as pendências com a
área técnica e que caso haja alguma pendência, será feito contato com os Municípios. 4.
Solicitação de Indicação do Técnico Interlocutor para as Doenças crônicas e não
transmissíveis DCNT (SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que falta Cabo
Frio e Saquarema indicarem seus interlocutores, e lembra que a indicação é feita através do
e-mail da CIR, que será repassado à SVS. 5. Formulário para Diagnóstico do Complexo
Regulador GT de Regulação SES/COSEMS). Sra. Márcia Freitas, informa que neste item
está faltando Saquarema. 6. Polo Regional de Ostomizados. Sra. Márcia Freitas, passa a
palavra ao Sr. Roberto Pillar, que informa estar gastando quase o triplo do que recebe do
Estado. Sra. Natália Dias da Costa Alves, lembra o município ficou de levantar os dados e
que poderá trazer o assunto na próxima reunião. Sra. Suely Osório, informa que é
necessária à realização dessa reunião em outro momento com dados mais específicos. Sr.
Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, ressalta que além de tudo tem que ser avaliado se o
Polo está atendendo os objetivos a que se destina. Sra. Natália Dias da Costa Alves,
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informa que os Municípios de Casimiro de Abreu e Saquarema podem mandar as
indicações através de e-mail. E ressalta que a questão da entrada de recursos para o Polo
deve ser vista com a SAECA. 8. Situação da Oncologia Regional (SMS Cabo Frio). Sra.
Natália Dias da Costa Alves, informa que esse ponto de pauta será mantido para que se
possam atualizar as informações sobre o assunto. Sra. Suely Osório, fala da reunião que
houve entre o Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, Secretário Estadual de Saúde, Sr.
André Granado, Prefeito de Armação de Búzios, Sr. Fábio Henrique Passos Waknin,
Secretário Municipal de Saúde de Armação de Búzios, o Sr. Marcelo Pereló, representante
do prestador, a Sra. Maria Helena, Médica auditora de Cabo Frio e dois parlamentares.
Nessa reunião foi proposta pelo Secretário Estadual de Saúde, a recomposição do Teto
Financeiro através do remanejamento do Teto Financeiro do Rio de Janeiro. Informa ainda
de uma outra reunião que aconteceu em outro momento entre o Secretário Estadual de
Saúde, e os Secretários Municipais de Saúde da Região da Baixada Litorânea, citando a
Secretária de Araruama, Sra. Cláudia e que nessa reunião foi marcado um novo encontro
entre eles para o dia 05/07, que não aconteceu e ficou de ser remarcado, porém não ocorreu
até a presente data. Sra. Suely Osório, passa a palavra ao Sr. Leônidas Heringer Fernandes,
que questiona como vai ser feito esse remanejamento de Teto Financeiro e fala da
realização de auditoria na rede de oncologia. Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, fala que
devem ser utilizados os protocolos. Sra. Márcia Freitas, sugere que esse cenário do teto
financeiro seja levado diretamente a Sra. Inês Gadelha, do Ministério da Saúde e esclarece
que Auditoria e Aumento de Teto são duas coisas distintas. Explica que a auditoria somente
vai verificar os equívocos cometidos e dizer se há quantia a devolver, e caso haja, quanto
tem que ser devolvido ao Fundo Municipal de Saúde de Cabo Frio, somente relativos ao
número de pacientes que foram colocados de forma errada. Já o aumento de teto financeiro
trata-se de outra questão. Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, questiona se foi dado
andamento à solicitação de auditoria, e sugere que os municípios podem ajudar para a
realização dessa auditoria com carro e hospedagem, pois suspeita que nenhuma pactuação
vá ocorrer no sentido de liberação de aporte financeiro sem que tenha havido antes uma
auditoria no prestador de serviço. Sra. Márcia Freitas, observa que antes deve ser
questionado à Assessoria Jurídica da SES se esse procedimento de oferecer hospedagem e
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transporte aos auditores é lícita e viável. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, nesse
momento, fala que acha importante que seja solicitada nova reunião com o Secretário de
Estado de Saúde, devido não ter ocorrido em 05/07. Sra. Suely Osório, esclarece que há
necessidade de agendar uma reunião entre o Secretário de Estado de Saúde e os 9
Secretários Municipais de Saúde da Região da Baixada Litorânea. Item 9. Cirurgias
Eletivas na Região. Sra. Suely Osório, frisa que essa pauta vai estar presente até dezembro
nas reuniões. Sra. Natália Dias da Costa Alves, informa que os municípios assim vão poder
ir pontuando em cada reunião como está a questão das cirurgias eletivas, tendo em vista a
meta a ser atingida até dezembro desse ano. Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que
Saquarema informou do problema relacionado ao Centro Cirúrgico, porém está com o
recurso e se não utilizar precisará devolver. Sra. Márcia Freitas, relata que o município de
Saquarema pode pegar o recurso e colocar em outro município ou outros municípios, porém
tem que avisar para que seja mudada a deliberação CIB ou tentar verificar com o município
de Arraial do Cabo, que a princípio se ofereceu seu Centro Cirúrgico para realização das
cirurgias de Saquarema. Sra. Suely Osório, fala da parceria entre o município de Iguaba
Grande, que está dando um aporte de material cirúrgico ao Município de Rio das Ostras e
solicita que na próxima reunião da Câmara Técnica, os municípios levem a relação de
quanto da meta já foi cumprido, para que possa ser avaliado. Sr. Maxwel Sócrates dos
Santos Barbosa, fala do risco de se começar a fazer as cirurgias sem que se faça a alteração
no sistema de processo de faturamento, ressaltando que isso pode gerar problemas futuros.
Item 10. Solicitação de extratos dos Recursos de Regionais (CT da CIR/BL). Sra.
Natália Dias da Costa Alves, fala que conforme já acordado na Câmara Técnica e Plenária,
que todos os municípios que tem recursos regionais devem enviar o extrato das contas para
a CIR semestralmente. E que no caso do recurso do NDVS e da CIR, deverá haver a
prestação de contas. Que para o recurso da CIR basta apenas o extrato com informação
sobre rendimento, pois o valor inicial de R$20.000,00 permanece sem uso até resolução do
aluguel das salas. Que para o do NDVS/BL é necessário submeter inicialmente a
documentação para o NDVS/BL avaliar. Item 11. Curso de Tabagismo (CT da CIR/BL).
Sra. Márcia Santos, informa que são dois dias de curso no Rio de Janeiro, que a
Coordenadora de Búzios participou e levou mais duas pessoas, devido à escassez de
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profissionais participando do referido curso. Cogitou a possibilidade do curso ser realizado
na Região da Baixada Litorânea. Sendo necessária diária e transporte, durante dois dias. Sr.
Ibson Carvalho Dames Junior, salienta que o curso de capacitação é necessário, e neste
momento disponibiliza a hospedagem, de acordo com o número de pessoas. Item 12.
Comunicado SES/SG/AR/SCBL N 15/2017 sobre os Grupos Condutores de Trabalho e
CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala sobre o GT-AB, que apesar de
os representantes do Grupo estar vindo, estão sempre dependendo da área técnica da SES.
Que as Memórias estão muito pequenas em relação ao que está sendo falado e que são
importantes até mesmo para responder aos Órgãos de Controle como Ministério Público.
Sra. Suely Osório, fala da 3ª Oficina ESUS-AB, a ser realizada em 26/07, cujo público-alvo
são os Coordenadores de Atenção Básica, Saúde Bucal e NASF. Informa que foi repassado
por e-mail aos gestores e aos grupos de Whatsapp da Câmara Técnica. Sra. Suely Osório,
fala que essa reunião esclarecerá muitas dúvidas, inclusive quanto ao assunto prontuários
eletrônicos. Informa que a PMAC já está aberta, e a avaliação externa será a partir de
agosto. Fala ainda que na CIB teve uma apresentação da Auditoria do Ministério da Saúde
sobre Convênio com os municípios para implantação de auditoria. Informa que o Ministério
da Saúde escolheu, da região da Baixada Litorânea, os municípios de Cabo Frio e Rio das
Ostras e tem até o ano de 2018 para implantarem o serviço de auditoria. Mas nada impede
que os outros municípios que tenham interesse, podem procurar o serviço de Auditoria para
fazerem o treinamento. Sra. Márcia Freitas, fala do SISAUD, que é um sistema via web,
oferecido pelo MS, podendo ser acessado de qualquer lugar, e cada auditor tem uma senha
e o treinamento será feito na Rua México. Sra. Márcia Freitas, informa ainda que é uma
ferramenta de gestão para o Secretário de Saúde, que ao notar que algo não vai indo bem,
tem a possibilidade de consertar as não conformidades. Que para participar tem que ser
servidor concursado e ter matrícula. Que o Relatório sai em PDF e é fácil de manusear.
Informa sobre o curso que é dado pela Sra. Rosely, sobre Auditoria. Sr. Maxwel Sócrates
dos Santos Barbosa, pergunta se os municípios presentes podem formalizar uma solicitação
para participar desse curso. Sra. Márcia Freitas, informa o telefone do DENASUS 39857511, pedindo que falem com a Sra. Rosely ou a Sra. Marlucy. Todos os municípios
presentes falam que querem participar do referido curso. 13. Informes CIB e COSEMSComissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
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RJ. Sra. Suely Osório, informa que mandou para o e-mail dos gestores com a apresentação
da CIB e da Assembléia. Que os municípios que já receberam as Emendas Parlamentares já
podem abrir os empenhos para comprar material permanente. Que será obrigatória a
alimentação do Banco de Preços a partir de dezembro. Que em relação a APAE, qualquer
problema com o prestador pode ser registrado no Formulário FormaSUS.

Que os

municípios devem mandar a resposta da avaliação de quem participou da Oficina de
Planejamento até 31/07. Aproveita para agradecer aos Secretários presentes a participação
no Congresso, e dos dois trabalhos apresentados da Baixada Litorânea: Sra. Fabiana, de
Iguaba Grande, com o trabalho sobre Descentralização dos Testes Rápidos e a Sra. Mônica,
com o trabalho sobre Polo de Oncologia de Cabo Frio. Agradece também aos Secretários
Municipais de Saúde de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras.
Informa ainda da disponibilização de uma vaga para cada município para a participação no
Congresso de 2018, para que cada município apresente 01 trabalho. Comenta que o Sr.
Pablo, do município de Casimiro de Abreu, foi extremamente elogiado no Congresso da
EXPOEPI. Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, fala do ocorrido na região de Casimiro de
Abreu, referindo-se a Febre Amarela e a vitória que foi alcançada que foi muito importante.
Sra. Francislene Dos Santos Casemiro, fala do CAPSi da Baixada Litorânea que foi
inaugurado no município de São Pedro da Aldeia.

Sr. Ibson Carvalho Dames Junior,

comunicou que o Sr. Kaique Sarzedas Espindola assumiu a Subsecretaria de Saúde de
Casimiro de Abreu e será seu suplente. Foi dado boas vindas ao mesmo. A próxima reunião
ordinária da CIR/BL foi marcada para o dia 31 de agosto de 2017, com a pauta e local a
serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco
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
Aldeia, 19 de julho de 2017.
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Marcia Freitas
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL
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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
Roberto Pillar
Secretário Municipal de Saúde 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
Sra. Fernanda Campos Rodrigues
Suplente da SMS de Saquarema
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