Assessoria de Regionalização

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aos dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às nove horas, foi realizada no
município de Quatis, no Auditório da Prefeitura – Rua Ana Ferreira de Oliveira, quarenta e sete,
bairro Bondarovsky, a sétima reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional do Médio
Paraíba, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro: Sra. Sonia Regina S. de P. Machado, Secretária Executiva da CIR-MP; Sra. Ed Amaral da
Silva, Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante
titular do nível central, Sra Juliana Mantesso, técnica do NDVS-MP; Sr. Melquedezec Alves,
Coordenador da CREG-MP; Sra. Rebeca Cabral de F. G. Pereira, da SGAIS; Sra. Rafaela Almeida
da Silva, ATP; Rita Graziele Teles da Silva, SGAIS e Ana Carolina Tavares Vieira, SUBPES;
Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Juberto Folena de O. Junior; SMS de
Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS
de Porto Real, Sr. Luiz Fernando Curty; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Galvão; SMS de Rio
Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira e SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira; Técnicos
(as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathália Cardoso e Sr. Renato Ferreira –
Subsecretário de Saúde, Itatiaia, Sra. Rozimeire Franco e Sra. Liliane Moura Compasso; Porto Real,
Sra. Giane Gioia; Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva e Volta Redonda, Sra. Hélia Paula Brum
Maia e Sra. Rosely Frossard. Compareceram ainda, Sr. Rodrigo Lages, representante técnico da
região na CIB e coordenador técnico do CISMEPA; Sra. Cláudia de Sá Xavier e Sr. José Luís da
Silva, do SAMU. Resumo dos Presentes: A plenária contou com a presença de representação da
SES, sete secretários de saúde: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Volta
Redonda, ficando sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra Mansa, Itatiaia,
Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Sra. Sonia deu boas vindas a todos e convidou a Sra. Ana
Lúcia, Secretária de Saúde de Quatis para fazer a abertura da reunião. Esta cumprimentou os
presentes e agradeceu a presença dos Secretários e Técnicos, desejando que a reunião fosse bastante
proveitosa. Em seguida a reunião teve prosseguimento de acordo com os itens de pauta. I.
Apresentação 1. Cenário Epidemiológico das Arboviroses – Sra. Juliana informou que retirou
esse item de pauta, haja vista que não havia dados atualizados, além dos já apresentados na última
plenária. 2. Cenário Epidemiológico da febre Maculosa Brasileira no ERJ - Sra. Juliana relatou
sobre os casos de febre Maculosa no Estado e destacou os confirmados em Barra Mansa, com um
óbito confirmado e em Valença três casos confirmados e um óbito, alertando para a importância do
diagnóstico no início dos sintomas e tratamento, evitando o óbito desses pacientes. 3. Cobertura
Vacinal da Campanha de influenza - Sra. Juliana apresentou os dados de cobertura nacional,
estadual e da região do Médio Paraíba. O Estado do Rio ficou em décimo nono no ranking nacional.
A Região apresentou somente dois municípios abaixo da meta de cobertura. Informou ainda que o
Ministério da Saúde não tem vacina anti-rábica, portanto os municípios que tiverem sobra de vacina
poderão fazer a campanha de vacinação anti-rábica com essas doses remanescentes. A previsão de
liberação é para novembro de dois mil e dezenove. II. Pactuação 1. Aprovação das atas das 4ª, 5ª
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e 6ª Reuniões Ordinárias CIR/MP de 2019 – Sra. Sonia informou que as atas foram enviadas aos
gestores e técnicos para apreciação e correção, não havendo alterações, foram pactuadas. 2. Unidade
de Atenção Especializada em Oftalmololgia de M&A complexidade no Hospital Regional do
Médio Paraíba Dra. Zilda Arns (Ofício PR/CISMEPA nº 64/2018) – Sr. Rodrigo explicou que
devido ao novo encaminhamento dado pela SES de retomada das discussões e o pedido de ajuste do
perfil assistencial do Hospital Regional Dra. Zilda Arns, entendeu que esse ofício deveria ser
arquivado. Foi pactuado o arquivamento desse documento. 3. Rediscussão do Pleito de
centralização do recurso federal para o SAMU 192 (Of nº 332/2018 – SMS Piraí) - Sr. Rodrigo
explanou sobre o processo anterior de pactuação desta centralização de recurso federal das bases do
SAMU no município de Piraí, dando mais agilidade aos processos de manutenção das mesmas,
considerando algumas dificuldades de tramitação junto às procuradorias municipais. Não havendo
nenhuma restrição pelos presentes, foi pactuado o referendo à definição anterior. 4.
Remanejamento de PPI – Litotripsia – Barra do Piraí (SAECA) - Sr. Carlos Renato apresentou e
explicou a solicitação. Sra. Sonia informou que todos os documentos estavam em ordem e com o
parecer favorável da SAECA. O item foi pactuado. 5. Ampliação de habilitação de leitos de UTI
adulto tipo II na Santa Casa de Misericórdia (Resende) – Sr. Alexandre, Secretário de Saúde de
Resende apresentou a solicitação em conformidade com o Plano de Ação da RUE e não havendo
manifestações contrárias, foi pactuado. 6. Frotas Sanitárias Municipais – SAMU 192 (GC RUE) –
Foi apresentado pelo Sr. José Luís que informou que a frota da central está em boas condições
inclusive as viaturas reservas. Apresentou também o novo modelo informativo que será divulgado
para a população, sobre qual serviço deve ser acionado, de acordo com a situação e agravo em curso.
Sr. José Luis falou das condições das frotas sanitárias dos municípios e do impacto nos resultados do
SAMU. Diante disso pensaram na proposta de implantar a VIR – Viatura de Intervenção Rápida para
fortalecer as frotas sanitárias dos municípios e possibilitar a contratação do profissional médico de
regulação. Sr. Rodrigo esclareceu que essas propostas não serão apreciadas para aprovação hoje,
pois, ainda serão discutidas no GC RUE. Informou ainda que participou do GCRUE Estadual e que
ficou definido que a partir de março passa a vigorar um novo modelo de monitoramento. Sr.
Alexandre pensou em um estudo para unificar o número de chamada para atendimento de urgência,
porque frente a ansiedade de resposta ao problema de urgências as pessoas tem dificuldade de saber
pra quem ligar. O relatório das frotas sanitárias foi pactuado, no entanto o item que faz referência a
proposta de implementação do VIR, foi solicitado que seja submetido ao GC RUE para melhor
esclarecimento desta proposta. 7. Relatório das bases descentralizadas – SAMU 192 (GC RUE) Sra. Cláudia informou a situação das bases descentralizadas nos municípios da região. Destacou a
necessidade de padronizar as unidades com a logo e cores do SAMU. Sr. Rodrigo alertou os gestores
que estão com problemas na sua base, pois estão sendo fiscalizados pelos órgãos de controle
(Ministério Público). Sr. Rodrigo informou também que o manual de orientações arquitetônicas da
CURGE, está disponível no Portal do Ministério da Saúde. Não havendo manifestações contrárias o
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relatório foi pactuado. 8. Solicitação de credenciamento e habilitação de 2 (dois) novos leitos de
UTI adulto tipo II na Casa de Caridade Santa Rita (Barra do Piraí) – Sr. Carlos Renato falou
sobre a solicitação de credenciamento e habilitação dos leitos no âmbito da RUE. Srª Izabela
perguntou se já há processo aberto para habilitação, sendo informado pelo Sr Renato que sim. Não
havendo manifestação contrária, foi pactuado. 9. Solicitação de credenciamento e habilitação da
Casa de Caridade Santa Rita como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Hemodiálise (Barra do Piraí) – Sr. Carlos Renato apresentou a solicitação e explicou que desde
dois mil e dezessete, o CDR vinha manifestando o desejo de parar com o serviço em Barra do Piraí e
fazendo os procedimentos por força de determinação judicial. Também houve por parte do Estado
uma redução de cinquenta por cento na oferta desse serviço, diante destes fatos, o município vem se
organizando para garantir esse atendimento para a população. A Casa de Caridade está sendo
preparada para absorver esses pacientes. Sra. Conceição enfatizou que este serviço é de alta
complexidade e de âmbito regional/estadual. É importante montar esse serviço de hemodiálise em
Barra do Piraí, por ser um serviço estratégico, não só para a região, mas para o Estado como um
todo. Sr. Renato informou também que o serviço não vai parar durante essa transferência para a Casa
de Caridade, o CDR se comprometeu em fazer uma locação dos equipamentos deles até os novos
equipamentos estarem instalados e funcionando, com previsão para março do ano de dois mil e
vinte. Sra. Sonia lembrou que será necessário apreciação em CIR o descredenciamento do CDR. Foi
perguntado pela Srª Izabela se já há processo aberto para habilitação, sendo informado pelo Sr
Renato que sim. Ouvidas as opiniões e esclarecimentos, a solicitação foi pactuada. III. Informe 1.
Protocolo de acesso para o procedimento “Consulta de Cirurgia de Coluna 1ª vez – Adulto”
(AR) - Sra. Sonia, apresentou o novo fluxo de acesso elaborado pela Superintendência de
Regulação. 2. Inserção do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) na solicitação e em
todas as solicitações do SER (AR) - Sra. Sonia informou que foi orientado na CIB de Julho que
será necessário a inserção do número do Cartão Nacional de Saúde em todas as solicitações do
Serviço Estadual de Regulação. 3. Referendar a revisão, alinhamento e padronização ao
Planejamento Regional Integrado (APS) - Sra. Rafaela da Assessoria Técnica de Planejamento
explicou o processo de elaboração do diagnóstico do PRI, pontuando as dificuldades da SES, e
atualizou todos dos próximos passos como a análise do documento final do PRI pactuado, realizada
pela equipe da APS, alinhando e padronizando os planos das regiões. Destacou que o referido
documento irá compor o PES. Sra. Conceição sugeriu que os documentos fossem encaminhados
para o COSEMS, para que a apoiadora Marcela possa estar atualizada sobre o processo. 4.
Planificação da Atenção à Saúde – Atualização das informações de andamento do Projeto
(SGAIS) - Sra. Rebeca, Assessora Técnica da SGAIS, informou aos municípios sobre o andamento
do projeto do PLANIFICA SUS na região, as Oficinas e Workshop I se iniciam nos próximos dias
cinco e seis de agosto do presente ano. A região foi dividida nos seguintes Pólos: Barra Mansa, será
na UBM; Piraí, no Centro Espírita Oásis no Caminho; Resende, na Universidade Estácio de Sá,
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estarão os municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis e na AMAN os profissionais de Resende; Rio
Claro será na FAETEC; Valença na UniFAA, os profissionais de Barra do Piraí, Rio das Flores e
Valença; e Volta Redonda na UGB, profissionais de Pinheiral e Volta Redonda. Rebeca informou
ainda que, a equipe de facilitadores sugeriu que cada Polo tivesse uma recepção, formada por
pessoas dos municípios Polos, para acolhimento e orientação dos profissionais nos locais onde serão
realizados os Workshop e Oficinas. Sra. Giane disse não achar necessário, sugerindo que quem
estivesse na hora orientaria as pessoas. Sra. Rebeca informou também que o encontro de tutores será
no dia nove de agosto, dentro da semana padrão, evitando que os profissionais saiam várias semanas
de seu município. Sra. Giane e Sra. Hélia disseram que seria melhor se fosse avisado com
antecedência, pois já estavam com as agendas fechadas nessa semana. Rebeca disse então que
levaria ao grupo e depois daria o retorno. Falou que o material para os facilitadores e tutores já está
disponível na plataforma do Hospital Albert Einstein. A agenda da semana será: segunda e terça,
workshop com toda a rede, na terça oficina com os tutores, quarta e quinta nas unidades laboratórios
e sexta feira oficina com tutores e reunião do grupo condutor. Informou ainda que, o Hospital Albert
Einstein vai certificar o curso à distância dos facilitadores, assim como o curso semipresencial dos
tutores. Houve questionamento quanto às informações repassadas em cima da hora e a dificuldade de
comparecer por conflito de agendas. Sra. Rebeca disse que na reunião do grupo condutor deverão ser
levadas essas questões para discussão com o Hospital Albert Einstein. Informou que os municípios
que não participaram da abertura foram chamados para um realinhamento e assinatura do termo.
Quanto à customização do modelo da atenção especializada, também estão levando para a equipe do
Hospital Albert Einstein a necessidade de fazer essa adequação por não ter todos os recursos
concentrados no município. Sra. Rebeca falou sobre o projeto Estagiário Residente e convidou a
Sra. Ana Carolina para apresentar detalhadamente a proposta de inserção de residentes
multiprofissionais em Saúde da Família nas unidades laboratórios da atenção primária e
especializada. Explicou também qual seria a rotina semanal deles nas unidades laboratório iniciando
na segunda-feira e retornando para o Rio de Janeiro na sexta-feira. Falou da importância desses
residentes no processo de Planificação, contribuindo para disseminação e fortalecimento em todo o
Estado, trazendo propostas inovadoras nas diversas áreas técnicas e tecnológicas, conhecendo as
diferentes realidades de cada município. E para isso pediu que os municípios garantissem
alimentação, transporte e hospedagem, desses residentes. O município que estiver interessado pode
entrar em contato pelos telefones que estão disponíveis na apresentação. 5. Remanejamento de PPI
(Niterói – Metro II) - Remanejamento solicitado por Niterói retirando do município de Volta
Redonda para o próprio teto. Pauta inserida pelo município de Volta Redonda à partir da ciência
encaminhada a Niterói e o cumprimento de fluxos, conforme determina a deliberação CIB. 6.
Solicitação de implantação do Projeto Saúde do Homem (Barra do Piraí) – Foi informado pelo
Sr. Juberto o envio da proposta de solicitação de implantação do Projeto de Saúde do Homem no
município de Barra do Piraí, para promover a melhoria das condições de saúde da população
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
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masculina, de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNSH). 7.
Solicitação de implantação de 4 (quatro) novas ESF (Barra do Piraí) - Sr. Juberto, falou sobre o
envio de solicitação para a implantação quatro novas ESF no município de Barra do Piraí: ESF
Roseira, João Camerano – Ipiabas, ESF Santana de Barra, ESF Luiz Paulo Carraro – São José do
Turvo. 8. Propostas de emenda parlamentar (Barra do Piraí) Solicitado pelo Secretário de Saúde
de Barra do Piraí, Sr. Juberto, que apresentou as seguintes propostas de emenda parlamentar:
Incremento temporário ao custeio dos serviços de AB, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois,
sete, zero, quatro, oito, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de Hum, milhão, trezentos e dez
mil reais; proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, seis, seis, nove, sete, oito, dois, zero, um, nove,
zero, zero, no valor de Duzentos mil reais; Incremento temporário da MAC, proposta nº três, seis,
zero, zero, zero, dois, seis, oito, oito, seis, sete, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de
setecentos mil reais para Casa de Caridade Santa Rita, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois,
seis, oito, oito, seis, nove, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de trezentos mil reais para Hosp.
Maternidade Maria de Nazaré, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, zero, três, zero,
nove, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de quinhentos mil reais para Casa de Caridade Santa
Rita, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, zero, quatro, quatro, sete, dois, zero, um, nove,
zero, zero, no valor de dois milhões, quinhentos e quarenta e hum mil e duzentos e cinquenta e cinco
reais para Casa de Caridade Santa Rita, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, zero,
quatro, quatro, nove, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de quinhentos e sessenta e sete mil,
cento e oitenta e sete reais para Hosp. Maternidade Maria de Nazaré, proposta nº três, seis, zero,
zero, zero, dois, sete, zero, quatro, cinco, oito, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de trezentos
e noventa e hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais para Secretaria Municipal de Saúde,
informados no ofício número cento e quarenta e quatro de dois mil e dezenove e Aquisição de
unidade móvel para o Centro de Controle de Zoonoses, proposta número um, seis, zero, seis, seis,
zero, quatro, zero, zero, zum, seis, zero, seis, seis, zero, quatro, zero, zero, zero, um, um, oito, zero,
zero, um no valor de cento e vinte mil reais, informado no Ofício nº cento e cinquenta e um de dois
mil e dezenove. 9. Propostas de emenda parlamentar (Valença) Sra. Sonia apresentou as
seguintes propostas de emenda parlamentar: Incremento temporário ao custeio dos serviços de AB,
proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, seis, sete, um, quatro, nove, dois, zero, um, nove, zero,
zero, no valor de hum milhão de reais, habilitado pela Portaria GM/MS nº um, mil seiscentos e três
de dois mil e dezenove; proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, dois, quatro, seis, nove,
dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de cem mil reais, informados no Ofício número noventa e
um de dois mil e dezenove. Proposta de Incremento temporário da MAC, nº três, seis, zero, zero,
zero, dois, seis, sete, dois, um, cinco, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de dois milhões de
reais habilitado pela Portaria GM/MS nº mil, seiscentos e noventa de dois mil e dezenove de oito de
julho de dois mil e dezenove, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, seis, sete, dois, um, nove,
dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de duzentos mil reais e proposta nº três, seis, zero, zero,
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zero, dois, seis, sete, dois, um, oito, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de duzentos mil reais
informados no Ofício nº noventa e dois de dois mil e dezenove. 10. Habilitação e qualificação de
leitos de retaguarda clínica – Portaria GM/MS nº 1.232 de 06/05/19 (Valença) Sra. Sonia
apresentou a solicitação de habilitação de 20 (vinte) leitos novos de enfermaria clínica de retaguarda
e qualificação de 20 (vinte) leitos existentes no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, estabelecido
pela Portaria GM/MS nº mil, duzentos e trinta e dois de seis de maio de dois mil e dezenove e
inserção destes leitos na regulação estadual. Já estão iniciando os trâmites para inserir na regulação.
11. Propostas de emenda parlamentar (Porto Real) Sra. Sonia apresentou as seguintes propostas
de emenda parlamentar: Incremento temporário ao custeio dos serviços de AB, proposta nº três,
seis, zero, zero, zero, dois, cinco, dois, seis, quatro, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de
duzentos e cinquenta mil reais; proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, dois, sete, três, sete,
seis, dois, zero, um, nove, no valor de quinhentos mil reais e proposta nº três, seis, zero, zero, zero,
dois, sete, um, oito, dois, zero, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de duzentos mil reais.
Incremento temporário da MAC, proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, seis, oito, seis, um,
sete, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de duzentos e cinquenta mil reais; proposta nº três,
seis, zero, zero, zero, dois, sete, dois, sete, dois, três, dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de
duzentos mil reais e proposta nº três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, dois, sete, dois, sete, dois, um
dois, zero, um, nove, zero, zero, no valor de quinhentos mil reais informados no Ofício nº cento e
sessenta e sete de dois mil e dezenove. 12. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Sonia fez destaque a oficina da CIES que
será realizada no dia trinta de agosto, proposta para sensibilização e o resgate das ações na nossa
região que está bastante fragmentada e para composição dos componentes da CIES, para o dia trinta
de agosto. O local será informado oportunamente. Alteração na agenda de reuniões – Sra. Sonia
informou sobre a alteração na agenda de agosto em função da mudança da data da CIB. A reunião da
CT será no dia vinte e dois de agosto e a reunião da CIR dia vinte e nove de agosto em Resende .
No mês de setembro também foi alterado a CT para o dia vinte de setembro e a reunião da CIR para
vinte e sete de setembro em Rio Claro. Destaques: - Oficinas para capacitação na utilização do
SISCAN, e os profissionais devem levar o Ofício com a indicação do Secretário para o profissional
máster que vai acessar o SISCAN no município. - Portaria GM/MS nº três, cinco, zero, dois, de
dezenove de dezembro de dois mil e dezessete – “Estratégia de fortalecimento das ações de cuidado
das crianças suspeitas ou confirmadas para Síndrome Congênita do Zika e STORCH” – uma das
ações descritas nesta Portaria é a compra dos kits de estimulação precoce para o NASF. O rol de
materiais está descrito no Anexo I. E os valores que cada município vai receber estão no anexo II. Irregularidades nas solicitações de Penicilinas – apresentado pela SAFIE, a prestação de contas , que
no quadro apontam para os municípios que estão sem prestação de contas nos últimos doze meses,
entre estes estão Barra Mansa, Itatiaia e Quatis, e dos municípios que ainda não prestaram conta em
dois mil e dezenove, estão Volta Redonda, Piraí e Porto Real. Sra. Conceição lembrou a questão do
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recurso que precisa ser executado junto com as regiões da BIG e Centro Sul. Sr. Rodrigo pediu
inserção de informe sobre o processo de tramitação da devolução das ambulâncias, e a importância
de fazer carga para o Ministério da Saúde para devolução das ambulâncias. 13. Informes COSEMS
Não houve informe. 14. Informes Gerais – Sra. Izabela trouxe uma resposta quanto aos leitos de
UTI em Petrópolis, que ficou pendente na primeira Reunião Extraordinária da CIR em Volta
Redonda, ela informa que cada município poderá pedir remanejamento do seu teto para o município
que atender melhor suas necessidades, seguindo os fluxos normais da deliberação CIB de
remanejamento de PPI. Sra. Sonia convidou a Secretária de Quatis para fazer o encerramento. Sra.
Ana Lúcia agradeceu a presença de todos, colocou-se a disposição e falou que sempre que
necessário, o município estará disponível para acolher a reunião. Não havendo mais nada a tratar, a
reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos, convocando os participantes para a próxima
reunião, no dia vinte e nove de agosto, às nove horas, no município de Resende, em local a ser
informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e
assinei a presente ata. Quatis, dois de agosto de dois mil e dezenove.

___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

_________________________________
Juberto Folena de O. Junior
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral
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_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
Ana Lúcia N. da G. Galvão
SMS de Quatis

____________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SE
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