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1

Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, às treze horas e trinta

2

minutos, em Itaocara/RJ, foi realizada a quinta reunião ordinária do ano de dois mil e catorze

3

da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes

4

membros: Ivanise Souza, Representante de Nível Central SES/RJ; Meirelane Rosa,

5

Suplente Representante Central SES/RJ; Polyanna Mendes, Secretária Executiva da CIR

6

Noroeste; Diogo Alves Coimbra, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;

7

Cambuci: Agnaldo Peres Mello (Gestor) e Silvana Brito (Suplente); Cardoso Moreira:

8

Humberto Chaves Júnior (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia Souza

9

Mulins (Gestor) e Sérgio Madureira (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de

10

Itaocara: Wanessa de Oliveira Gonzaga (Gestor) e Joselita Soares (Câmara Técnica);

11

Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Andréa Freire (Gestor) e Elina Paula (Câmara

12

Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Renato Capita (Suplente); Secretaria

13

Municipal de Saúde de Porciúncula: D’Stefano Silva (suplente e Câmara Técnica);

14

Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Dinart Rocha (Suplente);

15

Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Anderson Godinho (Suplente) e

16

Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Celso da Silva Garcia (Gestor). Estava presente

17

o Dr. Charbell Kury da Secretaria Municipal de Saúde de Campos/RJ. A plenária contou com

18

a presença da representação da SES e de dez Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis

19

Secretários de Saúde: Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Miracema e Varre-Sai; e

20

quatro Suplentes: Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá. Ficou

21

sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana,

22

Itaperuna e Laje do Muriaé. Ivanise deu início a reunião, agradeceu a presença de todos e

23

expôs os pontos de pauta, sendo: I- Apresentação: Saúde Auditiva do PROASA de

24

Natividade: Ivanise explicou que este item foi um encaminhamento da reunião da CIR de

25

Maio de 2014. Nesta reunião ficou encaminhada a realização de uma reunião entre a SAECA,

26

a SMS de Natividade e o prestador PROASA, a reunião foi realizada no dia 26 de junho na

27

SES/RJ e discutiu os encaminhamentos e as dúvidas da região. Ivanise explicou que a reunião

28

ocorreu e que ficou decidido que Natividade enviará um ofício para a SAECA/SES/RJ

29

propondo um fluxo de regulação e que o PROASA enviará sua proposta financeira. Foi

30

solicitado que Marília Serrano, gestora do município, informe como foi a reunião na próxima

31

CIR, em julho. II- Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária da

32

CIR/Noroeste de 2014: Ivanise explicou que a Ata foi disponibilizada aos gestores por e-
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mail. Não teve sugestões de inclusões e revisão de texto ou objeções, e a ata foi pactuada. 2.

34

Pactuação das metas para 2014 das diretrizes, objetivos e indicadores pactuados em CIT

35

para os anos de 2013-2015, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema

36

Único de Saúde (SUS): Meirelane explicou que este item foi solicitado pela área técnica da

37

API/SES/RJ, de acordo com o cronograma pactuado na CIB/RJ de junho. Polyanna

38

complementou lendo a minuta de deliberação que diz que a proposta é pactuar, entre os

39

gestores da região Noroeste, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores 2014,

40

correspondentes à esfera municipal, observadas as especificidades locais, posterior

41

encaminhamento para aprovação da pactuação aos respectivos conselhos municipais de saúde,

42

formalização do processo de pactuação mediante registro e validação no SISPACTO para

43

posterior homologação pela SES-RJ. Polyanna informou que a deliberação está pronta e que o

44

modelo da mesma foi enviada pela área técnica API/SES/RJ. Todos os presentes concordaram

45

com a proposta e a mesma foi pactuada. Polyanna entregou a deliberação para Ivanise que a

46

entregará na AIR/SES/RJ. 3. Serviço de Verificação de Óbito Regional Norte/Noroeste:

47

Ivanise explicou que este item foi um desdobramento da reunião do SVO ocorrida em

48

Itaperuna no dia 15 de maio, e que o item será apresentado pelo Coordenador de

49

Epidemiologia de Campos, Dr. Charbel Kury. Dr. Charbel explicou sobre o Serviço de

50

Verificação de Óbito que encontra-se no Hospital Escola Álvaro Alvim em Campos; explicou

51

sobre o protocolo do serviço; explicou sobre os trâmites do transporte do corpo. Dr. Charbel

52

propôs a instituição do SVO – Serviço de Verificação de Óbito do Hospital Escola Álvaro

53

Alvim, localizado no município de Campos dos Goytacazes, como referência para os

54

municípios da região Noroeste/RJ; que o custeio mensal do SVO – Serviço de Verificação de

55

Óbito do Hospital Escola Álvaro Alvim será efetivado por recursos oriundos do repasse do

56

Ministério da Saúde no valor mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e do

57

repasse da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no valor mensal de R$ 50.000,00

58

(cinquenta mil reais), totalizando o repasse mensal de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil

59

reais), sem rateio entre os municípios; o fluxo externo para encaminhamento do corpo ao

60

SVO - Serviço de Verificação de Óbito do Hospital Escola Álvaro Alvim conforme arquivo

61

em anexo a esta ata; que o recolhimento e o transporte de corpos dos hospitais, residências ou

62

logradouros com destino ao SVO - Serviço de Verificação de Óbito do Hospital Escola

63

Álvaro Alvim e o retorno do corpo ao município de origem serão de responsabilidade e de

64

custeio do município de origem do corpo; e a realização de uma capacitação em Autopsia
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Verbal para os profissionais dos municípios da região Noroeste que será realizada em

66

conjunto pela Subsecretaria de Vigilância/SES/RJ, a Secretaria de Saúde de Campos dos

67

Goytacazes e o Hospital Escola Álvaro Alvim. Todas as propostas foram pactuadas. 4.

68

Representante Regional na Câmara Técnica da CIB: Ivanise explicou que este foi um

69

ponto de pauta solicitado pela AIR/SES/RJ, pois conforme a Deliberação CIB/RJ n° 2.917 de

70

2014 que aprova a revisão do Regimento Interno das Comissões Intergestores Regionais do

71

Estado do Rio de Janeiro se faz necessário a escolha de um representante regional para a

72

Câmara Técnica da CIB. Foi pactuado que o representante da região Noroeste na Câmara

73

Técnica da CIB/RJ será D’Stefano Marcondes de Lima e Silva, atual representante de

74

Porciúncula na Câmara Técnica da CIR. 5. Representante regional na Comissão de

75

acompanhamento do convênio de Itaperuna com o Hospital São José do Avaí: Ivanise

76

explicou que este item foi solicitado por Itaperuna e pediu a D’Stefano M. de L. e Silva,

77

técnico de Itaperuna e membro da Comissão de acompanhamento do convênio de Itaperuna

78

com o Hospital São José do Avaí para expor o item. D’Stefano explicou que a representante

79

regional na comissão era a Secretária de Porciúncula, Izaura Magalhães, e seu suplente o

80

técnico de Cambuci, Carlos Setúbal, ambos escolhidos na 9ª reunião da CIR realizada em 26

81

de outubro de 2013. D’Stefano explicou que Izaura não é mais a secretária de Porciúncula e

82

que esta vinha participando das reuniões da comissão e, por este motivo, Itaperuna solicitou

83

incluir este item na pauta para que seja definido o novo representante regional e seu suplente.

84

D’Stefano explicou como é o trabalho da comissão e como se dá as reuniões trimestrais e as

85

visitas a unidade. Foi pactuado que a representante da região na comissão será a Secretária de

86

Saúde de Miracema, Andréa Freire, e seu suplente será Carlos Setúbal, técnico de Cambuci.

87

6. Centro de Especialidades Odontológica (CEO) de Porciúncula como CEO Regional:

88

Ivanise explicou que este item foi solicitado por Porciúncula, e que está sendo proposto que o

89

CEO de Porciúncula passe a ser CEO Regional e referência para Varre-Sai, que não possui

90

CEO. Ivanise explicou que ambos os municípios estão de acordo conforme ofício enviado a

91

SE/CIR Noroeste. Polyanna complementou informando que segundo e-mail enviado pela area

92

técnica de Saúde Bucal/SES/RJ se já existir o CEO não é necessário enviar projeto para CEO

93

regional é necessário apenas informar o número de atendimentos disponibilizados, o fluxo de

94

acesso e a pactuação na CIR. Foi pactuado o Centro de Especialidades Odontológica (CEO)

95

de Porciúncula como CEO Regional como referência para Varre-Sai. 7. Prestação de contas

96

dos recursos regionais: 7.1 Recurso da Portaria GM/MS n° 2691/2007, Portaria GM/MS

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria Geral

ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2014
97

n° 1903/2009, Deliberação CIBR/RJ n° 740/2009, Resolução SESDEC/RJ n° 1030/2010

98

destinado ao apoio da organização e funcionamento do antigo CGR, hoje CIR, no valor

99

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositado em Itaperuna. 7.2 Recurso da Deliberação

100

CIB-RJ nº 755/2009, Deliberação CIB-RJ nº 961/2010, Deliberação CIB-RJ nº

101

1174/2010, Deliberação CIB-RJ nº 1598/2012 do NDVS Noroeste no valor de R$

102

60.000,00 (sessenta mil reais) depositado em Itaperuna. 7.3 Recurso da Portaria MS/SVS

103

n° 221/2010 CEREST Noroeste, repassado para Itaperuna, com um incentivo de parcela

104

única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e repasse mensal no valor de R$

105

30.000,00 (trinta mil reais) desde Janeiro de 2011. 7.4 Recurso da Portaria nº 1996/2007

106

e Deliberação CIB nº 374/2007 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$

107

225.150,94 (duzentos vinte cinco mil, cento cinquenta reais e noventa quatro centavos),

108

depositados em Itaperuna. 7.5 Recurso da Portaria nº 2813/2008 e Deliberação CIB nº

109

573/2008 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$ 187.890,98 (cento oitenta

110

sete mil, oitocentos noventa reais e noventa oito centavos) depositados em Itaperuna.

111

Polyanna informou que Itaperuna enviou o ofício nº 418 de 26 de junho de 2014 solicitando

112

realizar estas prestações de contas na reunião da CIR de julho. Todos os presentes

113

concordaram dos itens serem apresentados na reunião de julho. 8. Prestação de contas da

114

PPI executada em Itaocara: Ivanise informou que este item foi um pedido de Itaocara. Foi

115

entregue a prestação de contas aos municípios de Cambuci, Miracema e Santo Antônio de

116

Pádua. III. Informes. 1. Situação do RAG/SARGSUS: Ivanise explicou que esta é uma

117

pauta fixa solicitada da Câmara Técnica da CIR Noroeste, pois há vários municípios que não

118

finalizaram o RAG no prazo determinado pela legislação vigente e a projeção da situação tem

119

a finalidade de ciência dos gestores. Foi projetado o relatório gerencial externo do site do

120

SARGSUS, extraído do site na véspera da reunião, que demonstrou que o RAG de 2012 de

121

Cambuci e de Santo Antônio de Pádua encontram-se em apreciação no Conselho de Saúde; de

122

Natividade e de Varre-Sai encontram-se aprovados com ressalvas. O RAG de 2013 de

123

Itaocara, de Itaperuna e de São José de Ubá encontram-se em apreciação no Conselho de

124

Saúde; de Miracema foi solicitado ajuste; e que os outros municípios encontram-se sem

125

informação. Polyanna informou que em caso tenham dúvida sobre o RAG/SARGSUS os

126

municípios

127

Planejamento/SES/RJ. 2. Nota técnica nº 02/2014 sobre a atualização da informação sobre

128

os Planos Municipais de Saúde 2014-2017: Polyanna explicou que este informe foi enviado

devem

entrar

em

contato

com

a

Fátima

Cavaleiro

técnica

do
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pela Sra. Flávia Mendes/Assessora de Planejamento em Saúde/SES, com encaminhamento

130

pela AIR, e que a Nota Técnica foi enviada, por e-mail no dia 24 de junho. Polyanna fez a

131

leitura da nota técnica. 3. Alerta Nº 002/2014 GDTVZ - Transmissão de Febre Maculosa

132

no Estado: Polyanna explicou que o alerta foi enviado por e-mail no dia 04 de junho e tem

133

como objetivo a ciência dos gestores sobre a ocorrência de óbito e de ações para a vigilância

134

em saúde. 4: Pactuação das metas para 2014 das diretrizes, objetivos e indicadores

135

pactuados em CIT para os anos de 2013-2015, com vistas ao fortalecimento do

136

planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS): Polyanna explicou que este informe foi

137

enviada por e-mail e que os municípios que não indicaram os técnicos para operar o sistema

138

são: Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua e

139

São José de Ubá, e informou que caso tenham dúvidas devem entrar em contato com a

140

API/SES/RJ. 5. Calendário julho/2014: Polyanna informou o calendário do mês de julho:

141

Comitê de U/E no dia 01/07; GT Planejamento no dia 10/07 de manhã; GT de Vigilância em

142

Saúde no dia 10/07 à tarde; GT AB no dia 11/07; CT no dia 18/07; CIB no dia 24/07; CIES

143

no dia 28/07; CIR no dia 29/07 em Laje do Muriaé e; GC da Rede Cegonha no dia 31/07. 6.

144

Comissão Integração Ensino-Serviço (CIES): Polyanna informou que a reunião foi

145

realizada no dia 14 de maio e que os municípios sem representação foram: Aperibé, Bom

146

Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, Laje do Muriaé, Natividade,

147

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. Polyanna informou que a pauta discutida

148

foi os recursos regionais e a construção da capacitação regional em plano municipal em

149

saúde, e que os encaminhamentos da reunião foram solicitar a prestação de contas dos

150

recursos regionais a Itaperuna e Natividade. Polyanna informou que a próxima reunião está

151

agendada para 28 de julho às 9hs, em Itaperuna, na sede da SE/CIR/Noroeste, e que terá como

152

pauta a análise da prestação de contas apresentada por Itaperuna e Natividade e a revisão dos

153

projetos regionais. 7. Comitê de Urgência e Emergência: Polyanna informou que a última

154

reunião foi realizada no dia 30 de abril, e que os municípios sem representação foram:

155

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Laje do Muriaé,

156

Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

157

Polyanna informou que este a pauta discutida foi a construção de uma planilha para o desenho

158

regional da U/E da região, tendo como encaminhamento a sugestão de construção de uma

159

ficha padrão de transferência de pacientes entre as unidades. Polyanna informou que a

160

próxima reunião está agendada para 01 de julho às 9hs, em Itaperuna, na sede da
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SE/CIR/Noroeste e que tem como pauta finalizar a planilha para o desenho regional e

162

construir a ficha padrão de transferência de pacientes entre as unidades. 8. Grupo de

163

Trabalho Regional da Atenção Básica: Polyanna informou que o GT foi realizado em 29 de

164

maio em conjunto com o GT da Rede Cegonha e que os municípios sem representação forma:

165

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Miracema, São José de Ubá, Varre-

166

Sai. Polyanna informou que nesta reunião houve a presença da área técnica da SES/RJ:

167

Amanda Almeida da Saúde da mulher, Camila Nóbrega da SAB e Quézia do Vital Brazil.

168

Polyanna informou que foi discutido a organização do pré-natal nos municípios, e que os

169

encaminhamentos foram a proposta dos municípios se organizarem para descentralizar o pré-

170

natal para a atenção básica. Polyanna informou que a próxima reunião está agendada para 11

171

de julho às 9hs e tem como pauta a apresentação da matriz do planejamento e a revisão das

172

ações da Atenção Básica. 9. Grupo de Trabalho Regional do Planejamento: Polyanna

173

informou que o GT foi realizado em 22 de maio e que os municípios sem representação

174

foram: Aperibé, Cambuci, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de

175

Pádua. Polyanna informou que foi discutido a revisão da matriz do planejamento, tendo como

176

encaminhamento a apresentação da matriz nos GTs. 10. Grupo de Trabalho Regional da

177

Vigilância em Saúde: Polyanna informou que o GT foi realizado em 15 de maio, e os

178

municípios sem representação foram: Cambuci, Laje do Muriaé, Miracema e São José de

179

Ubá. Polyanna informou que houve a presença da área técnica da SES/RJ: Lucinéa Neves e

180

Itaeci Brum do NDSV Noroeste. Polyanna informou que a principal discussão foi o

181

monitoramento do indicador 5 (proporção de análises realizadas para o parâmetro Coliformes

182

Totais em água para consumo humano) do PQAVS, e que o encaminhamento foi verificar os

183

problemas relacionados ao indicador 5. Polyanna informou que a próxima reunião está

184

agendada para 10/07 às 13horas em Itaperuna, tendo como pauta o monitoramento dos

185

indicadores relacionados ao SIM, SINAN e SINASC. 11. Grupo Regional Condutor da

186

Rede Cegonha: Polyanna informou que a reunião foi realizada em 06 de junho, e que os

187

municípios sem representação foram: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva,

188

Itaocara, Itaperuna, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-

189

Sai; tendo como discussão principal o plano regional da rede cegonha. Polyanna informou

190

que o encaminhamento foi a proposta da região revisar o que já está pronto do plano.

191

Polyanna informou que a próxima reunião está agendada para 07 de julho, às 9hs e na sede da

192

SE/CIR/Noroeste em Itaperuna, tendo como pauta revisar o plano regional da rede cegonha.
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12: Informes CIB: 12.1 Apresentação do Fluxo para aquisição de equipamentos e

194

material permanente com recursos federais: Polyanna informou que de acordo com a

195

DAB/SAS/MS, foi informado a SAB/SAS/SES que as deliberações CIB não serão mais

196

necessárias para as propostas de emenda parlamentar, sendo necessário apenas o informe na

197

CIR e na CIB, ou seja, os gestores municipais fazem informe das propostas geradas no Fundo

198

Nacional de Saúde/MS, de solicitação de equipamentos e materiais permanentes, em suas

199

respectivas CIR, que reunirão os nomes dos municípios para envio à Assessoria de Integração

200

Regional e posteriormente à Superintendência de Atenção Básica para informe em CIB. 12.2

201

Pactuação da Portaria nº 834 de 09 de Maio de 2014 que estabelece recurso para

202

Itaperuna devido a habilitação do Hospital São José do Avaí como Unidade de

203

Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia: Polyanna informou

204

que Itaperuna receberá por mês o valor de R$ 34.547,40 (trinta quatro mil, quinhentos

205

quarenta sete reais e quarenta centavos). 12.3 Pactuação da Portaria nº 911 de 12 de Maio

206

de 2014, que estabelece recurso para Itaperuna devido a habilitação do Hospital São

207

José do Avaí como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular –

208

Eletrofisiologia: Polyanna informou que o valor mensal que Itaperuna receberá será de R$

209

17.103,89 (dezessete mil, cento três reais e oitenta nove centavos) para realização desses

210

procedimentos. 12.4 Pactuação da Portaria nº 1040 de 20 de Maio de 2014 que estabelece

211

recurso ao Município de Cambuci, devido a reclassificação de leitos de Unidade de

212

Tratamento Intensivo do UTI tipo I para Tipo II do Hospital Moacyr Gomes de

213

Azevedo: Polyanna informou que o valor mensal que Cambuci receberá será de R$ 32.613,12

214

(trinta dois mil, seiscentos e treze reais e doze centavos) para a realização desses

215

procedimentos. 12.5 Pactuação da Portaria nº 395 de 20 de Maio de 2014 que estabelece a

216

redefinição do limite financeiro destinado ao custeio da Rede de Nefrologia: Polyanna

217

informou que o teto de maio será de R$ 395.518,68 ( trezentos noventa cinco mil, quinhentos

218

dezoito reais e sessenta oito centavos) para Itaperuna e para Santo Antônio de Pádua será de

219

R$ 364.486,14 (trezentos sessenta quatro mil, quatrocentos oitenta seis reais e catorze

220

centavos). 12.6. Pactuação da Alteração da Referência de Alta Complexidade em

221

Traumatologia e Ortopedia da Região Noroeste devido a habilitação do Hospital São

222

José do Avaí: Polyanna explicou que o quantitativo é de 182 procedimentos anuais com valor

223

de R$ 414.568,80 para a região Noroeste alocados em Itaperuna. 12.7 Pactuação das

224

Contratualizações e recursos para os prestadores da Rede de Atenção Cardiovascular de
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Subsecretaria Geral
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225

Alta Complexidade: Polyanna informou que houve um acréscimo de 20% sobre o teto de

226

Junho. 12.8 Pactuação da Revisão da Rede Cardiovascular de Alta Complexidade

227

considerando a habilitação do Hospital São José do Avaí em Itaperuna: Polyanna

228

informou que os municípios da região alteraram sua referência para Itaperuna, e que cirurgia

229

cardio-vascular pediátrica e marca-passo a referência é o Rio de Janeiro. 12.9 Pactuação da

230

Republicação da Rede de Oftalmologia: Polyanna informou que rede será republicada.

231

12.10 Pactuação da Cronograma para inserção e pactuação das metas para 2014 das

232

diretrizes, objetivos e indicadores pactuados em CIT para os anos de 2013-2015, com

233

vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS): Polyanna

234

explicou que foi pactuado o cronograma sendo a pactuação da região Noroeste para a reunião

235

de hoje, conforme foi pactuado. 12.11 Ratificado a deliberação CIB/RJ nº 2953/2014

236

referente a portaria nº 183/2014 dos incentivos financeiros de custeio para implantação e

237

manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde: Polyanna

238

informou que foi ratificada a pactuação do estado do RJ em Vigilância Epidemiológica

239

Hospitalar para Itaperuna no valor de R$ 5.000,00 mensais; para o Serviço de Verificação de

240

Óbito (SVO): SVO Norte/Noroeste: R$ 45.000,00 mensais a serem alocados em Campos/RJ.

241

12.12 Pactuação dos Recursos financeiros para campanha de vacinação contra sarampo,

242

influenza e HPV: Polyanna informou que assim que a deliberação for publicada enviará a

243

todos por e-mail. 12.13 Pactuação das ações de dengue 2014/2015: Polyanna informou que

244

assim que a deliberação for publicada enviará a todos por e-mail. 12.14 Pactuação da

245

conclusão da construção de UBS em Aperibé: Polyanna informou que passou na CIB a

246

conclusão de construção de uma UBS de Aperibé. 12.15 Adesão do CEO tipo III de

247

Itaperuna RCPD: Polyanna informou a adesão do CEO tipo III de Itaperuna na rede de

248

cuidado as pessoas com deficiência. Ivanise, Meirelane e Polyamma agradeceram a presença

249

de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a

250

plenária às dezessete horas. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Assistente da Secretaria

251

Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaocara, vinte e sete de Junho do ano de

252

dois mil e catorze.

