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Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a quinta reunião Ordinária da Comissão
Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e dois, contando com a presença dos
seguintes membros; Monique Fazzi, Titular de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra,
Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR;
Cátia Regina Rocha, Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste, Secretaria Municipal de
Saúde de Aperibé: Ilcilani Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Itabapoana: Karollina Abreu (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Maria
Setubal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Ângela Campos
(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvaim ( Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Itaocara: Sanya Linhares (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Itaperuna: Uenes Macêdo (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Carla
Helena (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Vanessa Guterres (Gestora);
Bruno Leal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano (Gestora);
Rodrigo Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Higino Lira (Gestor),
Marco Avelar (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Rafael Lyons
(Gestor), Ludmila Barros (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá:
Francilene Rocha (Gestora), Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Darlenson Lima
(Suplente). Solange Cirico (COSEMS), Lucinéa Neves e Itaeci Ruas (NDAVS NO), Lúcia Bulcão
(Apoiadora Técnica Região Noroeste em Vigilância e Saúde - CAARVS/SUPGVS/SUBVAPS/SESRJ. A plenária contou com a presença da representação da SES de quatorze Secretarias Municipais de
Saúde, sendo seis Secretários de Saúde: Aperibé, Cardoso Moreira, Miracema, Natividade,
Porciúncula, São José de Ubá e oito suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara,
Itaperuna, Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. Dra. Monique Fazzi se apresentou,
desejou um bom dia e iniciou a reunião. I. Apresentação: 1. Cenário Epidemiológico de
Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. Este ponto foi apresentado por Lucinéa Neves, do
NDAVS Noroeste, que destacou o indicador de cobertura de visitas domiciliares da região noroeste,
tendo como meta 04 ciclos com o mínimo de 80% de imóveis visitados. Os municípios de Bom Jesus
do Itabapoana, Italva, Itaperuna e São José de Ubá atingiram dois dos três ciclos com média acima dos
80%. Os municípios de Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai não tiveram nenhum ciclo atingidos em
relação as visitas domiciliares. Lucinéa reforçou a importância em atingir os indicadres como meta
para o PQAVS. Em relação ao Cenário de Arboviroses, a região apresenta 404 casos de Dengue
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confirmados laboratorialmente, e seis municípios chamaram atenção pelo aumento no número de
casos: Aperibé: 38 casos, Cardoso Moreira: 56 casos, Italva: 32 casos, Itaocara: 75 casos Itaperuna: 35
casos e Santo Antônio de Pádua: 133 casos. Em relação aos casos de Chicungunya, a região apresenta
76 casos prováveis, porém só 18 casos foram confirmados laboratorialmente. Aperibé: 1 caso;
Cardoso Moreira: 3 casos, Italva: 1 caso, Itaperuna: 3, Miracema: 1 caso, Santo Antônio de Pádua: 9
casos e 04 casos prováveis de Zika em Santo Antônio de Pádua no mês de janeiro. Lucinéa narrou
algumas recomendações a serem seguidas em relação as Arboviroses. Lucinéa apresentou o mapa de
distribuição regional, e segundo a avaliação de risco, a região Noroeste apresenta risco baixo. Foi
informado que devido ao cenário atual, o mapa não será apresentado mais semanalmente como era
feito. Lucinéa apontou os números de casos confirmados de COVD-19 na região Noroeste, sendo
67.832 casos, e os números de óbitos são de 1.163 somando os anos de 2020 e 2021. 2. Indicadores
do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde PQA-VS ano 2020. Lúcia Bulcão,
Apoiadora Técnica Região Noroeste Vigilância em Saúde, fez uma apresentação sobre o Programa de
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS ano 2020. Lúcia falou sobre a
regulamentação do programa, que é orientado pela portaria nº 1.708, de 16 de agosto de 2013 que criou
e regulamentou o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), tendo como
objetivo, induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde nos âmbitos estadual, distrital e
municipal sendo composto por duas fases. Fase de Adesão e Fase de Avaliação. As diretrizes do
programa referem-se a um processo contínuo e progressivo de melhoria das ações de vigilância em
saúde que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. A gestão é baseada em compromissos e resultados, expressos em metas de
indicadores pactuados, tendo como adesão voluntária de Estados, Distrito Federal e Municípios. Nas
fases de adesão cada município aderiu espontaneamente, e os estados só puderam aderir quando 60%
dos municípios tinham aderido. A avaliação é feita pelo Ministério da Saúde - MS e será anual, sempre
no segundo trimestre do ano subsequente avaliado e essa avaliação será composta pelas seguintes
etapas: extração dos dados existentes no banco nacional do sistema de informação referente a cada
indicador; comparação entre os resultados obtidos e a metas estabelecidas; quantificação do número
de metas alcançadas de acordo com a estratificação estabelecida pelo PQA-VS com base na população
residente em cada município, de acordo com os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE); definição do montante de recursos a ser transferido para cada município e os
resultados são publicados no Diário Oficial da União. Lúcia expôs a portaria nº 1520, de 30 de maio
de 2018 que revisa a relação de indicadores e suas respectivas metas do Programa de Qualificação das
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Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), definindo os indicadores válidos a partir do ano de 2018
que continuam válidos até o momento atual (2022). A apresentação dos indicadores será encaminhada
para todos os presentes na plenária. Lúcia falou da portaria nº 2.497, de 29 de setembro de 2021, que
divulga o resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em
Saúde (PQA-VS) de 2020 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios
que aderiram ao Programa, por motivo de impossibilidade de realização das visitas domiciliares
devido à pandemia da COVID-19, o MS considerou que a meta do indicador relacionado ao controle
vetorial da dengue foi alcançada por todos os municípios. Lúcia cientificou o desempenho do Estado
do Rio de Janeiro de acordo com o percentual de metas alcançadas no mínimo de 30%. Apresentou o
Desempenho dos Indicadores PQAVS 2020, de acordo com os recursos recebidos, considerando o
estrato populacional na Região Noroeste e apenas dois municípios atingiram 100%, sendo eles Italva
e Porciúncula. Os municípios de Cambuci e Miracema tiveram o pior desempenho na região, atingindo
25% do resultado final do PQAVS. Lúcia agradeceu e encerrou sua apresentação. Diogo comunicou
que será enviado a apresentação feita pela Sra. Lúcia Bulcão para que todos tenham ciência dos
indicadores apresentados. 3. Informe de PPI e atualização de saldo, referente aos meses de janeiro
e fevereiro. Este ponto foi Solicitado por Adriana Levone, SMS de Itaperuna. Devido a ausência do
técnico, foi solicitado que esse ponto fosse retirado de pauta. 4. Organização planilha PPI da SMS
de Miracema. Este ponto foi uma solicitação feita pelo GT PPI e foi apresentado por Heldeane
Pacheco, da SMS de Miracema. Heldeane explicou que fez um levantamento apontando as principais
dificuldades enfrentadas nos atendimentos em seu município. Consultas especializadas: Consulta
Médica em Atenção Especializada) médico cirurgião de cabeça e pescoço referência Rio de Janeiro,
médico Proctologista – referência Rio de Janeiro; Médico angiologista – referência em Itaperuna
(demanda reprimida de 80 pessoas na fila e retorno após 30 dias da consulta acaba ocupando vaga de
1º atendimento) as demais especialidades são feitos pelo sistema SISREG; médico urologista, médico
urologista pediátrico, médico neurologista pediátrico médico ginecologista, médico Hematologista:
Referência em Bom Jesus (não atendem). Os Exames/Procedimentos especializados como
Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica - referência em Itaperuna e Rio de Janeiro
(Itaperuna não realiza o procedimento); Histeroscopia (Diagnostica) referência Rio de Janeiro (demora
no chamado, quase impossível de conseguir); fila de espera de 10 pacientes. Histeroscopia cirúrgica –
referência Rio de Janeiro (demora no chamado, quase impossível de conseguir); fila de espera de 6
pacientes. Tomografia de Coerência Óptica, sem referência; Estudo Eletrofisiológico/ ablação,
referência Rio de Janeiro (demora no chamado); Eletroneuromiografia, fila de espera 30 pacientes. O
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serviço de Ortopedia Joelho, ombro e coluna (aproximadamente 2 anos em fila de espera e o
agendamento de cirurgia com demora do mesmo tempo e quando o paciente necessita de retorno anual
para HTO Dona Lindu em Paraíba do Sul, o mesmo tem que ser cadastrado novamente no sistema e
aguardar o mesmo tempo para ser chamado novamente). As Cirurgias especializadas: pediátrica o
encaminhamento é feito pelo SISREG; (fila de espera de 10 crianças); Urológica, SISREG; plástica
reparadora, SISREG, fila de espera de 30 pacientes; Vascular (tratamento de varizes com espuma não
estética), SISREG; Bariátrica, SER (aproximadamente mais de 2 anos em fila de espera, ainda tem
pacientes 2018 aguardando chamado). Fila de espera 25 pacientes. Cirurgia aparelho urinário - rim,
ureter e bexiga - referência em Itaperuna e Rio de Janeiro (tem dificuldade em conseguir em Itaperuna,
pacientes retornam para unidade com orçamento da cirurgia). Cirurgia Geral, referência em Itaperuna
e Rio de Janeiro (tem dificuldade em conseguir em Itaperuna, pacientes retornam para unidade com
orçamento da cirurgia). Heldeane explicou que realizam algumas cirurgias no Hospital, mas têm filas
de espera de mais de 80 pacientes. Cirurgias Ginecológicas- referência em Itaperuna e Rio de Janeiro
(tem dificuldade em conseguir em Itaperuna, pacientes retornam para unidade com orçamento da
cirurgia). Explicou que Miracema tem fila de espera de mais de 40 pacientes. Cirurgias Otorrino
pediátrica referência em Itaperuna e Rio de Janeiro (Miracema tem dificuldade em conseguir em
Itaperuna, pacientes retornam para unidade com orçamento da cirurgia, tem fila de espera de mais de
15 crianças). Cirurgias de Hemorroidectomia e fístula anal- referência no Rio de Janeiro, temos muita
dificuldade em conseguir. Miracema tem ainda as cotas insuficientes por motivo de grande demanda
sendo elas: Ressonância Magnética referência em Itaperuna (cota anual 48); Ressonância Magnética
com sedação sem referência no momento. O técnico do município de Cardoso Moreira relatou passar
pelo mesmo problema em relação a Ressonância Magnética com sedação, não tem prestador. Como
encaminhamento, a Sra. Heldeane auxiliará os técnicos na confecção desse levantando no próximo GT
PPI da região. II. Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 4º Reunião Ordinária da CIR de 2022.
Diogo relatou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para
sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 5ª Reunião Plenária CIR de 2022. Não
havendo objeções a Ata foi pactuada. 2. Resposta às diligências do MS. Ofício nº
5/2022/CGURG/DAHU/SAES/MS no qual a Coordenação-Geral de Urgência/DAHU/SAES/MS,
encaminhou o Parecer Técnico nº 1193/2021. Diogo informou que o município de Bom Jesus do
Itabapoana não enviou as diligências conforme foi demandado. Foram feitas as adequações solicitadas
e enviadas ao MS. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 3. Pactua a solicitação da SMS de
Santo Antônio de Pádua de adesão ao componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou
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Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano
de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos
Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS, para aquisição de equipamentos médico –
hospitalares, conforme a deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10 de fevereiro de 2022, para unidade
de âmbito regional. Este ponto foi solicitado por Rafael Lyons, SMS do município, através do Ofício
082/2022, e apresentado Ludmilla Barros, suplente do SMS que informou sobre o envio da
documentação ao Gabinete do Secretário. Para esta Secretaria Executiva, a SMS encaminhou ofício
solicitando colocar em pauta na parte de pactuações, acompanhado do projeto assistencial. Esta
unidade fará atendimento regional. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 4. Pactua a
solicitação da SMS de Santo Antônio de Pádua de adesão ao componente de Apoio Financeiro
para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de
Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS, para aquisição de equipamentos
médico- hospitalares, conforme a deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10 de Fevereiro de 2022 (SMS
de Santo Antônio de Pádua). Este ponto foi solicitado por Rafael Lyons, SMS do município, através
do Ofício 082/2022, e apresentado Ludmilla Barros, suplente do SMS que informou sobre o envio da
documentação ao Gabinete do Secretário. Essa unidade fará atendimento regional. Não havendo
objeções o ponto foi pactuado. 5. Solicitação de Remanejamento da PPI de Psiquiatria de Bom
Jesus do Itabapoana para Natividade (SMS de Natividade). Diogo esclareceu que este ponto foi
solicitado por Marília Serrano, SMS do município, através do Ofício 256/2022 informando que o
recurso não está sendo utilizado no município de Bom Jesus do Itabapoana. Sendo assim, fizeram a
solicitação de remanejamento, para que possam utilizar o recurso no município. Especialidade
Hospitalar: Psiquiatria, Município Executor Atual: Bom Jesus do Itabapoana, Município para
Realocação de Recurso a ser executor: Natividade, Valor médio: R$1135,22; cota física: 36, cota
financeira: R$ 40.867,92. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 6. Inclusão de Pauta: Projeto
Técnico de adesão aos leitos de retaguarda em Saúde Mental no Hospital de referência em Laje
do Muriaé. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela SMS de Laje do Muriaé e foi
apresentado pela suplente Carla Helena a solicitação de adesão dos leitos de retaguarda para o
município devido ao crescimento no número de usuários de álcool e drogas ou em crise, tendo a ciência
de Célia Maia, Coordenadora de Saúde Mental da região Noroeste. O município enviou o ofício e o
projeto para esta Secretaria Executiva. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. III. Informes: 1.
Solicitação de adesão do município de Cardoso Moreira ao componente de Apoio Financeiro
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para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de
Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de
Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para construção Clínica da Mulher e
Clínica de Fisioterapia, do município de Cardoso Moreira, conforme a Deliberação CIB/RJ 6585
de 11/11/2021. Este ponto foi solicitado por Ângela Braga, SMS do município de Cardoso Moreira,
através do Ofício 114/2022. Ângela explicou que foram feitas adequações segundo a nova deliberação
para essas construções. O município tem trabalhado muito em relação a saúde da mulher. Temos uma
população grande de pacientes idosos por isso a importância dessas duas construções para o município.
Essas unidades serão para atendimentos municipais. 2. Solicitação de adesão do município de Santo
Antônio de Pádua ao componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do
Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais
de Saúde integrantes do SUS, para aquisição de equipamentos, para aquisição de do
equipamentos para unidades ambulatoriais, conforme a deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10 de
Fevereiro de 2022. Este ponto foi solicitado por Rafael Lyons, de Santo Antônio de Pádua, através do
Ofício 082/2022 e foi apresentado por Ludmilla Barros, suplente do SMS que fez a explicação da
solicitação e sobre o envio da documentação ao Gabinete do Secretário. Para esta SE, a mesma
encaminhou. Essa unidade será para atendimento municipal. 3. Solicitação de adesão do município
de Santo Antônio de Pádua ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar
e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do
Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado
do Rio de Janeiro, para construção de uma nova unidade de Atendimento Especializado,
conforme a Deliberação CIB/RJ 6585 de 11/11/2021. Este ponto foi solicitado por Rafael Lyons,
SMS do município de Santo Antônio de Pádua, através do Ofício 082/2022 e foi apresentado por
Ludmilla Barros, suplente do SMS que fez a explicação da solicitação. Já foi encaminhado a
documentação ao Gabinete do Secretário e para esta SE. Ludmilla explicou que existem alguns bairros
do município que estão na divisa do estado, iremos utilizar esse recurso para melhorar o atendimento
nessas unidades mais distantes com especialidades de ortopedia e cardiologia facilitando assim o
acesso do usuário ao SUS. 4. Solicitação de adesão do município de São José de Ubá ao
componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os
Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para
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construção de uma nova unidade (ambulatório de multi-especialidades de média complexidade),
conforme a Deliberação CIB/RJ 6585 de 11/11/2021. Este ponto foi solicitado por Francilene
Rocha, SMS do município de São José de Ubá, através do Ofício 206/2022. Esta adesão será para
construção de um centro especializado de atendimento médico multidisciplinar, para atendimento
municipal. Já foi encaminhado a documentação ao Gabinete do Secretário e para esta SE, a mesma
encaminhou ofício solicitando colocar em pauta na parte de informes, acompanhado do projeto
assistencial. 5. Solicitação de adesão do município de Itaperuna ao componente de Apoio
Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais
de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais
de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para reforma com ampliação e
aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários para ambulatório de multiespecialidades,
centro de imagem e centro de referência, conforme a Deliberação CIB/RJ 6585 de 11/11/2021.
Este ponto foi solicitado por Adriana Levone, SMS do município, através do Ofício 250/2022 e
apresentado por Uenes Macedo, suplente do SMS, que explicou sobre a necessidade da ampliação do
centro de imagem com aparelhos de Ultrassonografia e outros mais adequado para atendimento aos
usuários nesta especialidade. Uenes cientificou sobre o envio da documentação ao Gabinete do
Secretário. Para esta SE, a mesma encaminhou ofício solicitando colocar em pauta na parte de
informes, acompanhado do projeto assistencial. 6. Resolução SES nº 2.717 de 09 de maio de 2022.
Este ponto foi solicitado pela SUPAECA, em decorrência de encaminhamento na reunião
SES/COSEMS de maio. Marcelo Rodrigues, Superintendente da SAECA, informou que a Resolução
instituí, excepcionalmente, o financiamento estadual para cirurgias eletivas com vistas a reduzir a
demanda reprimida existente nas filas das regulações municipais. O aporte financeiro a ser repassado
ao ente municipal será realizado em parcelas mensais, após prévia avaliação da Superintendência de
Atenção Especializada, Controle e Avaliação/SES (SUPAECA) e ocorrerá via transferência do Fundo
Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. Somente será realizado o repasse financeiro
após a produção, informada pelo municipal no Sistema de Informações Hospitalares do
SUS/Ministério da Saúde e assinatura do Termo de Compromisso. A Secretaria de Estado de Saúde
repassará, na primeira competência, 30% (trinta por cento) do valor total calculado e informado pelo
ente municipal no Termo de Compromisso. Os municípios executores dos procedimentos devem
solicitar a faixa especial (APAC/AIH) à SAECA/SES informar, através de ofício, a quantidade de
procedimentos e os estabelecimentos executores, de acordo com as AIH's utilizadas. Os usuários
sujeitos aos procedimentos de que trata essa Resolução devem estar inseridos no Sistema Estadual de
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Regulação. Os municípios que aderirem ao programa inicialmente podem fazer uma estimativa de
pacientes. É importante a região se organizar, ela poderá fazer para si e também para outras regiões do
Estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Aperibé, Itaperuna, Natividade, Miracema, Santo Antônio
de Pádua informaram ter interesse em aderir ao financiamento. O município de Porciúncula possui
interesse em encaminhar usuários que necessitam de cirurgias eletivas, visto que o município não tem
hospital. Marcelo esclareceu sobre a responsabilidade que o município deverá ter com o usuário. O
município executor deverá ter o controle dos pacientes que vão atender, este financiamento foi pensado
muito nos hospitais de média complexidade da região Noroeste. Informou estarem disponibilizando
dois técnicos que darão suporte às SMS. Caso precisem de atendimento entrar em contato com a
SAECA pelo telefone (21) 2333-4031, falar com Gabriel ou Camila. 7. Informes COSEMS. Este
ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, Diogo inteirou que as
portarias publicadas serão enviadas por e-mail pelo Apoiador. 8. Comunicado AR/SECIRNO sobre
os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Este comunicado contém o
andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão.
Será enviado via e-mail aos membros da CIR. Foi apresentada a agenda de reuniões do mês de maio
para ciência dos gestores. Grupo de Trabalho de Saúde Mental, 11/05 às 10h via Aplicativo Zoom,
Reunião do GT/PRI da Região Noroeste 16/05 às 9h às17h na sede da SE da CIR NO, Reunião da
Câmara Técnica da CIR Noroeste 20/05 às 10h via Aplicativo Zoom, Reunião do Grupo de Trabalho
da Vigilância em Saúde 24/05 às 13h30min via Aplicativo Zoom, Reunião do GT de Atenção Básica
27/05 às13h30min via Aplicativo Zoom. Dra. Monique agradeceu a presença de todos e encerrou a
plenária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas. Para constar,
eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna,
vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois.

