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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos,
foi realizada no município de Valença, na Fazenda Santo Inácio, localizado na Estrada Valença/Rio das
Flores, entrada do portal da cidade, Centro, a nona reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional
da região do Médio Paraíba, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro: Sra. Sonia Machado – Secretária Executiva da CIR-MP, Sra. Giane Gioia Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Elizabet Pauer – representante da Assessoria de
Regionalização da SES/RJ. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César
Reis de Miranda; SMS de Pinheiral, Sr. Lauryston Guimarães de Oliveira; SMS de Piraí, Sra. Maria da
Conceição de Souza Rocha; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão; SMS de Rio das
Flores, Sr. Antônio Grijó; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e SMS de Volta Redonda, Sra.
Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Sra. Marcela de Souza Caldas, representante do
COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante da CT/CIB da região do Médio Paraíba. Técnicos (as)
Municipais: Sr. Edmilson Pereira de Barra do Piraí, Sra. Simone Tisse e Sra. Gilvane Mazza Ribeiro –
Subsecretária, de Barra Mansa; Sr. Antonio Pacheco – Subsecretário e Sra. Rozimeire Cirera Franco de
Itatiaia, Sra. Cleonice R. Silva e Sra. Erica Rabelo de Quatis, Sr. Gustavo Fichter de Resende, Sr.
Leonardo Magalhães e Sra. Laisa Elias Machado de Rio das Flores; Sr. Guilherme Amaral e Sr. Rafael
Vasconcellos de Freitas de Valença, Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda. Convidados: Sra.
Edineia R.F. Sant’Anna, Sra. Luciana Escobar Maia e Sr. José Guilherme do CEREST I sede Volta
Redonda; Sra. Regina Maria Quaresma do CEREST II sede Resende; Sra. Heloisa H.S. Teixeira do
Fundo Municipal de Saúde de Piraí. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de
representação da SES, sete Secretários de Saúde: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio das
Flores, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Barra Mansa,
SMS de Itatiaia, SMS de Porto Real, SMS de Rio Claro e SMS de Resende. Sra. Sonia iniciou a
plenária dando boas vindas, e comunicando que as representantes do Nível Central estão ausentes visto
compromissos assumidos anteriormente, e sinalizou a presença da Sra. Elizabet Pauer, técnica da
Assessoria de Regionalização da SES/RJ. Passou a palavra para o Secretário de Saúde de Valença que
cumprimentando a todos agradece e deseja uma ótima plenária, ressaltando a escolha do local, um lugar
aprazível. Sra. Sonia solicita autorização para inserção de dois pontos de pauta: Atestado de Conclusão
da Academia da Saúde do município de Volta Redonda e Recurso de Oncologia do município de Barra
Mansa, informe e pactuação respectivamente. A pauta do teto de oncologia de Barra Mansa, foi
justificada pelo município, que segundo informações o Ministro da Saúde solicitou que houvesse
apreciação na CIR para posterior apreciação em CIB, na perspectiva de liberar o restante do teto
financeiro. Ficou estabelecido um prazo até o dia vinte e quatro de novembro para o envio dos
documentos à SE/CIR para os trâmites junto à SES, assim como o contato com a área técnica e SE/CIB
pelo município, afim de agilizar o processo para pauta na próxima reunião da CIB no dia primeiro de
dezembro, considerando o prazo de inserção de pauta da CIB ter se esgotado . Apesar da ausência da
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secretária de saúde do município de Barra Mansa, a plenária entendeu a relevância da pauta e todos
concordaram com a inserção deste item. I - APRESENTAÇÃO: Avaliação do Planejamento
Regional – Pauta solicitada pela Assessoria Técnica de Planejamento em Saúde/APL/SG/SES-RJ. Foi
apresentado as ações desenvolvidas e os resultados alcançados, bem como subsídios para o
aprimoramento do trabalho, em suas diferentes dimensões – municipal, regional e estadual, por ocasião
do próximo ciclo de planejamento regional. Foi encaminhado às CIR de todas as regiões dois
instrumentos de avaliação: questionário elaborado pela SES e matriz de planejamento regional 20132016, a serem trabalhados pala Câmara Técnica da CIR e pela própria Comissão. Alguns itens foram
solicitados para serem verificado, tais como: nove ponto dois, dezesseis ponto três, dezoito ponto dois e
três, e dezenove ponto doze. II – PACTUAÇÃO: Sra. Sonia ao iniciar os itens de pactuação, pede
antecipação da pauta da prestação de contas dos recursos de Educação Permanente e do informe sobre a
CLIVAPA, visto compromissos da técnica do município de Piraí em Volta Redonda, bem como
compromissos da Secretária de Saúde do município de Quatis. Sra. Heloisa, técnica do muncípio de
Piraí, apresenta o quadro dos recursos financeiros da Educação Permanente, incluindo o Polo Sul
Fluminense, cujo recurso em conta é destinado ao curso que ainda se encontra pendente para as regiões
Centro Sul, Baía de Ilha Grande e Médio Paraíba, com saldo total em contas até o dia três de novembro
de dois mil e dezesseis de setenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos
(R$ 71.778, 42). Apresentou ainda o saldo em conta do recurso do PLANEJASUS de cinquenta e três
mil, cinquenta e dois reias e vinte e nove centavos (R$ 53.052, 29) até o dia três de novembro de dois
mil e dezesseis. À seguir passou-se a palavra a Sra. Ana Lucia, que falou como se encontra o processo
de desinstitucionalização da CLIVAPA. A justiça fechou definitivamente a porta de entrada, e os
pacientes que se encontram na unidade são: quatorze do Médio Paraíba e trinta e um da região
Metropolitana I que não se manifesta sobre o encaminhamento dos mesmos. Também informou que foi
substituido o diretor administrativo e que o mesmo é contratação da prefeitura mas está por conta da
justiça e que todo o processo será verificado em reunião bimestral com a juíza. Sra. Conceição pergunta
sobre a quantidade de pacientes por local de residência, o que a Sra. Ana Lucia informou que tem doze
pacientes que estão realmente abandonados. Ao final agradece todo o apoio que a região dispensou
durante o processo. 1. Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2016 - não havendo
solicitação de ajustes na ata da oitava reunião a mesma foi pactuada pela plenária. 2. Ratificar as
Deliberações Ad Referendum CIR-MP nº 037- Indicadores de pactuação interfederativa 2016; nº
038 – Representante regional GT VS; nº 039 – atualização do Plano da Rede de Urgência e
Emergência da MP; e nº 040 – credenciamento e habilitação de leitos UTI Adulto no Hospital
Municipal Munir Rafful – Foi solicitada pela Sra. Sonia a ratificação das Deliberações que foram
pactuadas Ad Referendum na oitava plenária pela falta de quórum à reunião e a urgência das
demandas.A plenária pactuou a ratificação das deliberações. 3. Referência para procedimento de
litotripsia extracorpórea. (SAECA/SUBUS/SES-RJ) – Pauta solicitada pela Assessoria de
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
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Regionalização, a pedido da Superintendente de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SES/RJ,
Dra. Tatiana Bozza. Conforme o despacho da Assessoria de Regionalização de treze de outubro de dois
mil e dezesseis, tem por objetivo discutir e definir referência, de acordo com a disponibilidade de
serviços no Estado, para procedimento de litotripsia extracorpórea, haja vista que a referência atual no
município de Volta Redonda se encontra sem prestador para este procedimento. Vários foram os relatos,
Sr. Edmilson do GT Planejamento informou que alguns prestadores não atendem a solicitação. Sra.
Conceição informou que o esta demanda agora tem sido para procedimentos que não estão na tabela da
PPI, por isso sugeriu uma nova discussão, pois o que está sendo judicializado é de maior custo. Foi
solicitado então que os técnicos de Barra do Piraí, Valença e Volta Redonda identifiquem o
procedimento e façam um levantamento de todos os serviços que vem sendo solicitados. Após o fim
desta pauta, Sr. Rodrigo, coordenador do GC RUE, solicita a palavra e pede antecipação de sua pauta,
considerando compromisso em uma reunião no município de Volta Redonda. com o acordo da plenária.
11. Pactuação da transferência de recursos do SAMU dos municípios de Barra Mansa e Porto
Real para outro município da região a fim de sanar dívida de manutenção do SAMU – Sr. Rodrigo
apresentou a planilha com os dados de pagamento dos municípios referentes ao SAMU, ênfase para os
municípios de Barra Mansa e Porto Real que não teem efetuado os pagamentos, solicitou a retirada do
recurso dos mesmos para o município de Piraí. Sra. Sonia informou que devido a ausência dos
secretários dos dois municípios sugeriu a elaboração de um documento informando a eles sobre a
situação e pedindo o retorno de previsão de pagamento. Sr. Rodrigo, abordando agora o informe sobre a
agenda do Hospital Regional tem a informação de que o certame licitatório dos serviços de imagem não
aconteceu, pois houve o questionamento ao processo do edital que foi enviado ao TCE e estão no
aguardo do retorno de informações para a continuidade. Informou ainda que no dia dezessete de
dezembro será realizda a cerimônia de entrega das obras do Hospital Regional. 4. Prestação de Contas
do Recurso CIR – Recurso da Portaria GM/MS nº 2.979 de 15 de dezembro de 2011, Deliberação
CIB-RJ n° 3.303 de 22 de janeiro de 2015, Deliberação CIB-RJ nº 3.418 de 20 de maio de 2015 e
Resolução SES nº 1.188 de 12 de junho de 2015 no valor de R$ 20.000,00 depositado no Fundo
Municipal de Volta Redonda – Foi apresentado pela técnica, Sra. Rosa, do município de Volta
Redonda a prestação de Contas do recurso financeiro da CIR até o mês de novembro de dois mil e
dezesseis, com saldo em conta até o dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis no valor de dez
mil, duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos (R$ 10.250,19). 5. Prestação de Contas do
Recurso NDVS – Recurso da Portaria Conjunta nº 8 de 29 de junho de 2004, no valor de setenta
mil reais depositado no Teto Financeiro da Vigilância em Saúde do município de Volta Redonda.
Foi apresentado pela técnica, Sra. Rosa, do município de Volta Redonda a prestação de contas do
recurso financeiro destinado ao NDVS com saldo negativo de seis mil, quinhentos e oitenta e sete e
sessenta e um centavos (R$ 6.587,61), até o dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis. Sra.
Sonia repassou a informação do Centro de Apoio à Gestão da Vigilância em Saúde/SVS/SES de que
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houve um atraso no depósito deste recurso porque o FES ao fazer a transferência a conta informada ao
banco foi equivocada, e que os trâmites de acerto do número já havia sido providenciado, com previsão
de depósito na conta até o dia trinta de novembro de dois mil e dezesseis com o valor reajustado para
setenta mil reais (R$ 70.000,00). 6. Prestação de Contas do Recurso CEREST I – Recurso da
Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, Portarias 1679/02 e 2437/05, Portaria Nº 614/MS de 17
de agosto de 2006, no valor de R$ 30.000,00 depositado no Fundo Municipal de Volta Redonda –
Foi apresentado pela Sra. Edineia, representante do CEREST I sede Volta Redonda, que explicou como
se deu a execução da verba e o planejamento para o próximo exercício de dois mil e sete, tendo como
saldo em conta até o dia trinta de setembro de dois mil e dezesseis, hum milhão, quinhentos e oitenta
mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos (R$ 1.580.987, 09). 7. Prestação de Contas do
Recurso CEREST II – Recurso da Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, Portarias 1679/02 e
2437/05, Portaria Nº 239/MS de 29 de Dezembro de 2011 e Deliberação CIB-RJ Nº 1.368 de
07/07/2011, no valor de R$ 30.000,00 depositado no Fundo Municipal de Resende – Foi
apresentado pela Sra. Regina, representante do CEREST II sede Resende, que explicou como se deu a
execução da verba, ênfase para os materiais que foram adquiridos para os municípios e que ainda não
foram entregues. Os municípios são: Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Rio Claro. Falou
também do encontro do SIMBRAVISA que foi disponibilizado para os técnicos da região o custeio de
ida ao mesmo e como não houve retorno, será então representado por dois técnicos do CEREST II.
Apresentou o plano de trabalho para o exercício de dois mil e dezessete dentro dos valores recebidos de
trezentos e sessenta mil reais ano. Citou a presença e apoio aos encontros em Resende da CIR, assim
como às oficinas de planejamento que foram realizadas em duas datas específicas em Resende.
Apresentou um saldo em conta até o dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis no valor de hum
milhão, seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos (R$ 1.006.365, 97). 8.
Prestação de Contas dos Recursos EP – Recursos da Portaria GM/MS nº 1996 de 2007 e
Deliberação CIB-RJ nº 374 de 2007 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$
285.420,80; Portaria GM/MS nº 2813 de 2008 e Deliberação CIB-RJ nº 573 de 2008 da Educação
Permanente em Saúde no valor de R$ 235.685,18; Portaria GM/MS nº 2953 de 25 de novembro de
2009 e Deliberação CIB-RJ nº 0792 de 03 de dezembro de 2009 da Educação Permanente em
Saúde no valor de R$ 107.462,20 e da Educação Profissional no valor de R$ 106.888,00; Portaria
GM 4033 de 17 de dezembro de 2010 e Deliberação Conjunta CIB-RJ/COSEMS nº 1 de 09 de
dezembro de 2010 (ad referendum), no valor de R$ 88.089,70; Portaria GM/MS nº 2200 de 14 de
setembro de 2011 e Deliberação CIB-RJ nº 1445 de 18 de outubro de 2001 da Educação
Permanente em Saúde no valor de R$ 103.359,10 e de Educação Profissional no valor de R$
147.655,86, depositados no Fundo Municipal de Piraí – Apresentado anteriormente na ata,
antecipação de pauta. 9. Prestação de Contas do Recurso PLANEJASUS - Recurso da Portaria
GM/MS nº 2.327, de 6 de outubro de 2009 PLANEJASUS e Deliberação CIB 1727/2012, no valor
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de R$ 34.760,44 depositado no Fundo Municipal de Piraí - Apresentado anteriormente, antecipação
de pauta. A plenária pactuou todas as Prestações de Contas apresentadas. 10. Habilitação do serviço de
Atenção Especializada em Doenças Raras, Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza – Pauta
solicitada pela Secretária de Saúde de Volta Redonda, Sra. Marta Magalhães. A pauta tem por objetivo
pactuar a habilitação do Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras, na Policlínica da
Cidadania Bernardino de Souza, de acordo com as normativas da Portaria GM/MS número hum, nove,
nove de trinta de janeiro de dois mil e quatorze, que institui a Política Nacional de Atenção às Pessoas
com Doenças Raras. Foi informado que o serviço é municipal, pois é uma equipe especializada mas
dentro de uma categoria. Pactuado pela plenária a solicitação do município. 11. Pactuação da
transferência de recursos do SAMU dos municípios de Barra Mansa e Porto Real para outro
município da região a fim de sanar dívida de manutenção do SAMU – Pauta foi antecipada. III –
INFORMES: 1. Programa de Qualificação em Educação Popular em Saúde - Pauta solicitada pela
Assessoria de Regionalização e tem como objetivo apresentar a proposta do curso e apresentar a necessidade de
colaboração dos municípios na infraestrutura necessária para o deslocamento dos educandos nos dezessete
encontros presenciais, bem como a liberação dos mesmos no horário de trabalho. Sra. Sonia solicitou o apoio dos
gestores dos municípios cujos profissionais foram selecionados visto relatos que eles estão tendo dificuldade de
condução para o mesmo. Informou ainda que o próximo encontro será no dia oito de dezembro. 2.
Esclarecimento sobre documentação referente a Emenda Parlamentar para a aquisição de equipamento
e/ou material permanente na CIR/MP – Pauta solicitada pela Assessoria de Regionalização. Foi apresentado
esclarecimentos acerca do fluxo das documentações referente Emenda Parlamentar para a aquisição de
equipamento e/ou material permanente, assim como dar ciência do exposto pela SAECA nos despachos enviado
pela Assessoria de Regionalização nos trâmites do município de Barra do Piraí datado de treze de outubro de dois
mil e dezesseis e de Rio Claro datado de três de novembro de dois mil e dezesseis. 3. Acompanhamento da
agenda de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba – Pauta antecipada anteriormente. 4.

Discussão sobre o Abastecimento irregular de VARH – Pauta solicitada pela coordenadora do GT
VS, Sra. Arcilez. Foi apresentada a situação da distribuição de vacina antirrábica humana (VARH),
durante período de abastecimento irregular no país; o novo protocolo de vacina antirrábica humana; a
definição do (s) município (s) polo e as definições/proposições realizadas na reunião do GT VS acerca
do atendimento dos polos que a princípio serão Resende e Volta Redonda. Sra. Marcela, assessora do
COSEMS, explicou que na CIB foi informado que o estado do RJ recebeu dez mil doses, por isso está
acontecendo os remanejamentos. Sra. Conceição fala que acredita não haver necessidade de mexer no
fluxo, e que as doses podem ser remanejadas, e sugeriu que seja feito documentos metodológicos desta
nova rotina e esclarecimentos de como está se dando o atendimento nos polos, para que as pessoas o
tratamento oportunamente e uma agenda de reunião do GT VS dos quatro municípios com vacinas
disponíveis para então fechar o fluxo e escala. Sra. Rosa, técnica de Volta Redonda, disse que o
município está elaborando um protocolo e fluxo municipal e que seria interessante apresentar no grupo.
Neste momento, Sr. Guilherme, técnico do município de Valença, solicita a palavra e diz estar com
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problemas no remanejamento de neuro do Rio de Janeiro com Itaperuna, pois a SAECA diz que não tem
o aceite do RJ, o que foi esclarecido que de acordo com a Deliberação existe um prazo de quinze dias a
partir da entrega do documento para manifestação, e que se não houver o processo será concluido. Sr.
Gustavo, técnico de Resende, falou ao município de Barra do Piraí que se tem oferta e por tabela SUS se
há a possibilidade de fornecer oferta de neuro. 5.Situação dos Planos de Contingência para
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação do Técnico Municipal de referência
para DCNT – Foi apresentado a situação de entrega na SES dos PC de Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis, bem como da indicação do técnico municipal de referência para as Doenças Crônicas
Não Transmissíveis a SVS. 6. Formulário para Diagnóstico do Complexo Regulador – Foi solicitado
ao município de Resende o envio do formulário preenchido que tem como intuito de permitir que o GT de
Regulação SES/COSEMS possa conhecer um pouco mais os complexos reguladores municipais, permitindo o
mapeamento das necessidades locais e o estabelecimento de parcerias para a melhoria do processo regulatório.
Sendo assim, o GT solicita o preenchimento do formulário e o seu envio às SE/CIR. 7. Avaliação externa da
Rede Cegonha pelo Ministério da Saúde – Pauta solicitada pela Sra. Myriam Coelho – PAISMCA/SES-RJ.

Foi apresentado informações acerca dos instrumentos que serão utilizados no ciclo 2016/2017 do
processo avaliativo das boas práticas de atenção ao componente parto e nascimento, nos
estabelecimentos de saúde das regiões com planos de ação da Rede Cegonha publicados (M1, M2, MP,
CS, S) e serviços que realizaram 500 ou mais partos em 2015 e/ou com repasse direto de incentivo da
Rede Cegonha. As visitas avaliativas ocorrerão no período de 11/2016 a 07/2017. Segundo a
coordenadora do PAISMCA o MS já informou o cronograma de visitas aos municípios. Está sendo
solicitada a presença do ponto focal da maternidade bem como de um representante da secretaria
municipal de saúde para recepção da equipe de avaliadores. 8. Intervenção Judicial da Porta de
Entrada da CLIVAPA – Pauta antecipada. 9. Solicitação de Remanejamento de teto da PPI - Pauta
solicitada pelo secretário de saúde do município de Rio das Flores. Foi apresentado os ofícios e planilha
de remanejamento de PPI de acordo com a Deliberação CIB-RJ Nº 3509 de 20 de agosto de 2015 –
Pactuação do fluxo de mudança de referência da Programação Pactuada Integrada, do serviço de
densitometria óssea para o município de Barra do Piraí. 10. Esclarecimentos sobre a regulação de
cabeça e pescoço de oncologia - Solicitado pelo técnico do município de Resende. Foi apresentado um
relato do setor de Tratamento Fora do Domicílio do município de Resende acerca da regulação do
procedimento de oncologia de cabeça e pescoço que está agendado desde agosto de 2016 e que até o
momento não foi atendido. Foi feito um relato do Sr. Sérgio sobre as etapas de construção do processo
da oncologia em Barra Mansa, os valores do teto que ainda não são no percentual de cem por cento, o
serviço de cabeça e pescoço que não tem teto para a contratação dos profissionais, enfim toda uma
questão financeira que está sendo construída após a habilitação. Sra. Conceição sugeriu que o paciente
seja incluido na regulação do INCA e fala que a regulação tem que estar bem afinada e que se há
problemas fica difícil. O técnico de Valença, Sr. Leonardo e Sra. conceição relataram que a organização
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tem que se dar na regulação, se não tem vaga, não regula. Foi solicitado encaminhamento para
esclarecimentos sobre a oncologia, cabeça e pescoço e hematologia, e a organização da regulação. Sra.
Conceição fala que devemos fazer uma auditoria analítica em todos os serviços, verificar se tem sobra
no Rio de Janeiro e ainda inserir a regulação na próxima reunião, pois acredita que o sistema é
desenhado e há de se fazer um controle financeiro dos serviços. Foi solicitado a inclusão do Atestado de
conclusão de obra da Academia da Saúde – bairro Volta Grande no município de Volta Redonda –
Proposta nº 325125010001.11-007 com o objetivo de recebimento de recurso. 12. Comunicado
AR/SECIRMP nº 040/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - O
comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as
reuniões desta comissão, foi enviado via e-mails aos membros da CIR e se encontram nos envelopes dos
gestores. 13. Informes COSEMS - Foi informado pela assessora técnica do COSEMS, Sra. Marcela,
portarias de interesse, bem como a pauta da assembléia do mês de novembro. 14. Informes Gerais - Foi
informado pela SE-CIR, informes de interesse regional, inclusive com apresentação de pendências de
envio de documentos. O Secretário de Valença, Sr. Sérgio Gomes da silva agradece a presença de todos,
convidando para o almoço. Sra. Sonia agradece a presença de todos, lembrando que no mês de
dezembro terá plenária da CIR seguindo o calendário da CIB, e convoca os participantes para a próxima
reunião, que se dará no dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, no município
de Volta Redonda, com pauta e local a serem informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Valença, vinte e três de novembro de
dois mil e dezesseis.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
_________________________________
Mauro César Reis de Miranda
SMS de Barra do Piraí
__________________________________
Lauryston Guimarães de Oliveira
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SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
__________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama
SMS de Quatis

__________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores

____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda
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