MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE IÚNA É ELEITA
COORDENADORA DA CIR SUL DO ES
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA, FOI ELEITA AO CARGO DE
COORDENADORA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO.
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Foi eleita a nova diretoria da Comissão Intergestora Regional (CIR). A Secretária de Saúde de
Iúna, Vanessa Leocádio Adami foi eleita a coordenadora da Comissão. A CIR tem como objetivo
discutir questões, processos e planejamentos de saúde nos municípios da região sul do
Espírito Santo.
A eleição da nova comissão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2019, em encontro da CIR
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realizado no auditório do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiro de Cachoeiro de Itapemirim, no
Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim ? ES.
As Comissões Intergestores Regionais (CIR) são espaços permanentes de pactuação e
cooperação das Regiões de Saúde, e têm por objetivo fundamental garantir o cumprimento
dos princípios e diretrizes do SUS, conforme disposto no Decreto Federal nº 7.508, de 28 de
junho de 2011 e demais normas vigentes.
Por se tratar de um foro Inter federativo de negociação e pactuação, a CIR será composta
por todos os gestores municipais de saúde da região sul, pelo gestor estadual e seus
representantes das seguintes áreas: gestão, regulação, atenção à saúde e vigilância em
saúde.
Segundo a secretária de saúde Vanessa Leocádio Adami, coordenar a comissão lhe permitirá
lutar por mais melhorias na saúde tanto para o município, como para toda a região que integra a
CIR. ?É uma honra e responsabilidade muito grande representar os 26 municípios da
Região Sul?.
Dentre as ações desenvolvidas pela CIR, destacam-se:
O pacto sobre o rol das ações e serviços que serão ofertados na respectiva região de
saúde, a deliberação sobre planejamento regional de acordo com a definição da política de
saúde de cada ente federativo, consubstanciada em seus Planos de Saúde aprovados pelos
respectivos Conselhos de Saúde e a definição em conjunto com os outros membros do
colegiado sobre as diretrizes regionais a respeito da organização das Redes de Atenção à
Saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e
serviços dos entes federativos na região de saúde.
Para o prefeito Weliton Virgílio Pereira, ter a nossa secretária como membro da Comissão, nos
possibilita a avanços significativos para a gestão da saúde pública de nosso município e
quem ganha é a população.
Composição da Comissão Intergestores Regional Sul ? CIR-SUL para o ano de 2019;
Coordenadora, Vanessa Leocádio Adami, Secretária de Saúde do município de Iúna.
Vice Coordenador, Haysten Soares Custódio Gomes, Secretário de Saúde do município de
Muniz Freire.
Secretária Executiva, Elisa Barreto dos Santos Daroz.
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