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Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinco minutos, foi
realizada no município de Quatis, no auditório da Prefeitura Municipal, a quinta 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 CIRMP, Sra. Giane Gioia - Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Elizabet Pauer –
representante da Assessoria de Regionalização e Sra. Vicviane P. da Silva, Representante da CREG-MP;
Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César Reis de Miranda; SMS de
Itatiaia, Sr. João Ferreira Lima, SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha, SMS de Porto
Real, Sr. Fábio Schineider; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão; SMS de
Resende, Sr. Daniel Brito Pereira; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e SMS de Volta
Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Sr. Rodrigo Lages, Representante
CT/CIB e do CISMEPA; Sra. Marcela de Souza Caldas, Assessora Técnica do COSEMS; Técnicos (as)
Municipais: Sr. Edmilson Pereira de Barra do Piraí, Sra. Juliana Azevedo da Silva, Sr. Fredson Serejo e
Sra. Debora A. Nascimento de Porto Real, Sr. Gustavo A. Fichter de Resende, Sra. Cleonice Ramos da
Silva e Sr. Thiago R. Almeida de Quatis, Sra. Claudia de Sá X. Monteiro de Rio Claro e Sra. Rosa Maria
de Jesus Silva de Volta Redonda; Sr. Ricardo Esperança e Sr.Joaquim de Almeida do Hospital da Cruz
Vermelha de Barra do Piraí. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença da
representação da SES, oito Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Itatiaia, Piraí, Porto Real,
Resende, Quatis, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de
Barra Mansa, SMS de Pinheiral, SMS de Rio Claro e SMS de Rio das Flores. Sra. Sonia deu às
boas vindas, passando a palavra para a Sra. Ana Lucia, secretária de saúde de Quatis, que
cumprimentando a todos desejou uma ótima manhã de trabalho. Sra. Sonia incia parabenizando o
município de Quatis pela inauguração da unidade do CAPS. Justificou a ausência da Sra. Rosemary
Rocha, representante titular do nível central que por motivos de doença na família não pode comparecer,
e apresentou a Sra. Elizabet Pauer, representante técnica da Assessoria de Regionalização, presente à
plenária. Interrompeu a fala com a chegada do Prefeito do Município, Sr. Bruno, que cumprimentou a
todos. I – APRESENTAÇÃO: 1. Apresentação do fluxo de encaminhamento aos leitos de cuidados
prolongados para o Hospital da Cruz Vermelha no município de Barra do Piraí – Foi apresentando
pelos diretores do Hospital da Cruz Vermelha, Sr. Joaquim e Sr. Ricardo, que apresentaram todo o
processo e os encaminhamentos, citando por área de atuação de como se dá o tratamento dos pacientes.
Sra. Conceição pergunta a respeito da hemodiálise, ficando esclarecido que, quando há a necessidade o
paciente é atendido pela Santa Casa de Barra do Piraí. Os diretores explicam a respeito da Atenção
Domiciliar que dá apoio ao cuidado aos pacientes no domicílio, no entanto, este atendimento tem limites
de acordo com a atenção necessária, então o Hospital da Cruz Vermelha se insere no processo dando o
suporte necessário. Também esclarecem que os familiares acompanham todo o processo e em
consonância com a fala da Sra. Conceição corroboram dizendo que todos devem entender o processo
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terminal das doenças e que esses pacientes devem ser cuidados com a maior dignidade possível.
Esclarece ainda, que o serviço parece ser caro, mas o Hospital da Cruz Vermelha através de um processo
de capacitação dos profissionais, em parceria com o INCA, consegue administrar e tratar dentro de um
valor linear. Exemplifica que, no início, o hospital recebia como incentivo do Ministério da Saúde a
diária no valor de setenta e dois reais e hoje esse valor passou para trezentos reais. Também informa que
hoje todos os leitos estão sendo utilizados e propõe que através da RUE seja inserido os leitos do
hospital de Santa Isabel em Valença, enquanto leitos de retaguarda e não de cuidados prolongados. II –
PACTUAÇÃO: Sra. Sonia pede antecipação de pauta dos itens dois, sete e nove, visto o compromisso
do Secretário Municipal de Valença, Sr. Sérgio. Itens: 2 – Ratificar a deliberação nº 020 de 06 de
maio de 2016, que pactuou ad referendum as considerações ao Plano de Atenção Oncológica do
estado do Rio de Janeiro, 7 – Novas referências em oncologia para a região do MP e 9 –
Habilitação da RADICLIN como serviço isolado de Radioterapia – Sra. Sonia informa que por
solicitação da Assessoria de Regionalização foi pedida a ratificação da deliberação nesta plenária,
considerando a inclusão na pauta da CIB de julho, a pactuação das considerações ao plano estadual de
atenção oncológica pelas regiões. Foi ponderado acerca das observações sobre a UNACON de Barra
Mansa e da RADICLIN o que todos concordaram. A seguir foi apresentado o resultado sobre a reunião
que aconteceu no dia vinte e sete de junho na SES entre a SAECA, Regulação e municípios de Barra
Mansa e Volta Redonda, representante do nível central na CIR e SE da CIR, onde, os pontos de pauta
abordados foram: migração dos pacientes para o município de Barra Mansa, como se dará a regulação
do paciente inicial e os critérios acerca dos pacientes que já possuem cinquenta por cento ou mais dos
tratamentos já iniciados. Informou que a SAECA apresentou estudos sobre a hematologia, cabeça e
pescoço e que a produção apresentada está muito aquém do que realmente é executado, as informações
foram retiradas do sistema de faturamento. Assim, ficou definido: - Buscar teto novo para Barra Mansa
de Hematologia, Cabeça e Pescoço das três regiões no município do Rio de Janeiro; - Reunião entre
gestão e equipe assistencial dos prestadores de Barra Mansa e Volta Redonda, definindo a migração dos
pacientes de acordo com o ciclo de tratamento; - SAECA fazer gestão junto ao Ministério da Saúde para
o repasse dos quarenta por cento restantes no teto de Barra Mansa; - Teto de Barra Mansa para
atendimento aos munícipies de Barra Mansa em todos os procedimentos, - Referências para
Hematologia, Cabeça e Pescoço para demais municípios e regiões. Sra. Marta informou a SAECA a
respeito do recurso de cinquenta mil reais que estava sendo repassado ao município de Volta Redonda,
dado que a Superintendência desconhecia. Foi relatado pelo município de Barra Mansa a sua apreensão
visto a regulação estar sendo totalmente pelo sistema SER com o limite do teto superado, e propuseram
como sugestão retornar a regulação para o SISREG na tentativa de reorganizar esta fila. A
superintendente de regulação, Sra. Kity, ficou de verificar o processo atual desta regulação. Sra. Sonia
falou que a parceria da regulação com a Secretaria de Saúde de Barra Mansa é muito importante, e ainda
que o sistema de regulação deve estar bem alinhavado com o teto, exemplo disso é o teto de Volta
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Redonda que foi muito ultrapassado no valor no período que a radioterapia do HINJA passou a ser
regulada no SER. Sra. Elizabet Pauer informou ainda que com relação a RADICLIN, a reunião da CIR
da Metro I já aconteceu e que três dos cinco municípios concordaram em fazer a pactuação de um
percentual para a região. O secretário de Saúde do município de Valença, Sr. Sérgio solicitou a fala para
explicar como aconteceu toda a elaboração do projeto da UNACON em Barra Mansa, como foi pensado
e discutido, frisa que se apaixonou pelo SUS e acredita nele, por isso luta por este serviço e pelo
atendimento com qualidade. Os pacientes estão na porta, por isso fala que temos que pensar na linha de
cuidado, início-meio-fim, e sugere que seja feita uma reunião de CIR extraordinária para ser discutido o
assunto amplamente, incluindo o Estado e os prestadores. Após a fala se retirou da plenária. A plenária
então acatou a sugestão de tentar uma reunião de CIR extraordinária e corrobora a fala do secretário
quando diz que temos que verificar os fluxos, as linhas de cuidado, inclusive a Sra. Conceição
complementou a fala a portaria ministerial de habilitação do serviço disponibilizou sessenta por cento
de recurso para o município de Barra Mansa e que fica constrangedor a não definição plena desse
atendimento. A secretária de saúde de Volta Redonda, Sra. Marta também complementou a fala que o
Plano de Atenção Oncológica está bem definido com todas as referências e que concorda que a
organização do fluxo e da referência é que tem que ser melhor elencado. Fala que a SAECA-SES/RJ tem
que ajudar a região e que o município de Barra Mansa demonstrou que o teto já está todo comprometido,
então tem que ser definido todos os procedimentos, e finaliza, é uma questão técnica que tem que ser
definida. Como sugestão final ficou a reunião da CIR extraordinária com previsão para a próxima
semana de quatro a oito de julho, sendo que a Sra. Sonia fala que precisa que os municípios se
organizem para o transporte dos técnicos da SES visto as dificuldades que vem sendo apresentadas. 1.
Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2016 - não havendo solicitação de ajustes na
ata da 4ª reunião da plenária, a mesma foi pactuada. 3. Alteração no calendário da CIR com a não
realização da Reunião Ordinária no mês de agosto seguindo o cronograma da CIB - Solicitado pela
Assessoria de Regionalização, Sra. Sonia explica que em função dos jogos olímpicos a CIB definiu por
não realizar a plenária do mês de agosto, neste sentido a proposta seria não realizar a plenária da CIR no
mês de agosto seguindo o cronograma da CIB. Pactuado a alteração no calendário. 4. Reiterar o Grupo
Condutor Municipal da Rede Cegonha - Solicitado pela Assessoria de Regionalização, foi reiterado o
Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha nos municípios, conforme portarias e decretos publicados
pelos municípios. Sra. Sonia informou que os municípios na região do Médio Paraíba já possuem o
Grupo Condutor e solicitou que todos atualizem os grupos e enviem a SE/CIR. 5. Indicação de 1 (um)
articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis – DCNT - Solicitado pela Assessoria de Regionalização, Sra. Sonia informa que o item
foi apresentado na sexta CIB realizada em nove de junho, e pede a indicação de um articulador
municipal para a vigilância das DCNT. A plenária pactuou a solicitação. 6. Indicação de 1 (um)
técnico de cada Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a verificação, que será realizada
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por técnicos do NDVS, das informações sobre estoque da vacina VOPt fornecidas pelas
Coordenações Municipais de Imunização, no contexto do Plano de Erradicação da Poliomielite
Solicitado pela Assessoria de Regionalização, pactuou a indicação de 1 (um) técnico de cada Secretaria
Municipal de Saúde, que não poderá ser o Coordenador de Imunização ou técnico do Programa de
Imunização municipal, para acompanhar a verificação, que será realizada por técnicos do NDVS, das
informações sobre estoque da vacina VOPt fornecidas pelas Coordenações Municipais de Imunização,
no contexto do Plano de Erradicação da Poliomielite. A visita será realizada por técnicos do NDVS e por
técnico indicado pela Secretaria de Saúde (não sendo o profissional que realizou o levantamento do
estoque e o informou à SES). Tambem solicita apoio de veículo da SMS para deslocamento da equipe.
O item foi apresentado na sexta CIB realizada em nove de junho. Sra. Sonia informou que o Médio
Paraíba já está adiantado nesta demanda visto que os técnicos do NDVS já visitaram os municípios em
consonância com as oficinas intrassetoriais do plano de contingência das arboviroses. 8. Distribuição
por município das quarenta vagas na região do Médio Paraíba para a Capacitação em Atenção ao
Pré-Natal de risco habitual para o ano de 2016 destinadas aos enfermeiros da Estratégia de Saúde
da Família ou Estratégia de Agentes Comunitários que realizam ou venham a realizar o pré- natal
de risco habitual na rede de atenção básica Pauta solicitada pela CIES MP, apresentou a distribuição
das vagas por município, de acordo com as quarenta vagas repactuadas, conforme a Deliberação CIRMP nº dezesseis, de seis de maio de dois mil e dezesseis, o quantitativo de profissionais enfermeiros
para a Capacitação em Atenção ao Pré-Natal de risco habitual para o ano de 2016 na região do Médio
Paraíba, assim distribuídas: Barra do Piraí – três vagas.; Barra Mansa – seis vagas; Itatiaia – duas vagas;
Pinheiral – duas vagas; Piraí – três vagas; Porto Real – duas vagas; Quatis – uma vaga; Resende – cinco
vagas; Rio Claro – duas vagas; Rio das Flores – uma vaga; Valença – três vagas; Volta Redonda – dez
vagas. Solicitou aos gestores o envio em planilha com o nome dos profissionais a serem inscritos. A
distribuição foi pactuada pela plenária. 10. Extensão de habilitação e credenciamento de dois leitos
de UTI Adulto Tipo II no Hospital Municipal de Emergência H. S. Gregori (CNES dois, dois, oito,
oito, oito, nove, três) vinculados à Rede Cegonha - O Secretário de Saúde do município de Resende,
apresentou a solicitação da extensão de habilitação e credenciamento de dois leitos de UTI Adulto Tipo
II no Hospital Municipal de Emergência H. S. Gregori vinculados à Rede Cegonha, em consonância
com o previsto no Plano Regional da Rede Cegonha. A solicitação se prende ao atendimento às
pendências apontadas pela Superintendência de Controle e Avaliação (SAECA) da SES/RJ no Processo
Administrtivo nº dois, oito, oito, um e oito de dois mil e quatorze, que trata da habilitação dos referidos
leitos. Pactuado pela plenária a solicitação do município. Informes: 1. Suspensão temporária da
realização dos ciclos do Fórum de Ouvidoria do SUS - Foi informado sobre a suspensão temporária
da realização dos ciclos do Fórum de Ouvidoria do SUS – Regiões de Saúde, considerando as
dificuldades ora apresentadas. 2. Resposta da SAECA-SES acerca da contratualização do serviço
hospitalar entre o município de Volta Redonda e o Serviço Autônomo Hospitalar - Informou sobre
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o retorno ao município de Volta Redonda acerca da resposta e ciência encaminhada pela SAECA/SES
sobre a contratualização firmada entre o Município e seus prestadores de acordo com o anexo da
Portaria nº três, um, dois, três de sete de dezembro de dois mil e seis. 3. Acompanhamento das
agendas de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba - Foi apresentado pelo assessor
técnico do CISMEPA MP, Sr. Rodrigo e teve por objetivo atualizar acerca das agendas de implantação
do Hospital Regional do Médio Paraíba conforme solicitação na terceira plenária da CIR no município
de Piraí em seis de maio. Solicitou a CIR que retornasse com o GC Hospitalar a fim de fortalecer a
discussão sobre o COAP do Hospital Regional no que tange ao contrato organizativo de ações e serviços
com enfoque no Hospital Regional. 4. Comunicação de realização do exame de citopatologia no
Laboratório Reunidos Dr. Túlio Rezende Ltda - Teve por objetivo comunicar aos municípios de
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí e Porto Real que tem a pactuação dos exames de
citopatologia no município de Volta Redonda que após a data de vinte e dois de junho o prestador será o
Laboratório Reunidos Dr. Túlio Rezende Ltda. 5. Proposta de Emenda Parlamentar - Foi informado
a proposta de emendas parlamentares do município de Barra do Piraí , com relação a aquisição de
equipamentos e material permanente para a Atenção Básica. Proposta nº 01606.604000116-002, no
valor de noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e proposta nº 01.606.604000116-008, no valor de
setenta e sete mil, quinhentos e dez reais.6. Reajuste do teto financeiro dos serviços de Nefrologia Foi informado sobre a solicitação enviada a Área Técnica da SES análise quanto ao reajuste do teto
financeiro dos serviços de Nefrologia para o município de Resende. O técnico do município, Sr. Gustavo
explicou que foi informado que a SAECA já está fazendo o estudo da solicitação. 7. Alteração de data
da reunião da sexta plenária da CIR no município de Resende - Foi solicitado pelo município de
Resende a alteração da data da sexta plenária da CIR, de vinte e sete de julho para vinte e oito de julho
em virtude de dificuldades na garantia do espaço para a realização da reunião. 8. Informar a respeito
da ampliação do acesso a ambulatórios de genética no Rio de Janeiro ou na Região, tendo em vista
as orientações apontadas pela Ouvidoria da SES/RJ na Demanda de Ouvidoria nº 1766842
enviada ao município de Resende - Teve por objetivo informar sobre o documento enviado pela
Ouvidoria da SES/RJ acerca da ampliação do acesso a ambulatórios de genética no Rio de Janeiro ou na
região, com base na demanda de ouvidoria nº um, sete, seis, seis, oito, quatro e dois enviada ao
município de Resende pela SES/RJ. O técnico, Sr. Gustavo explicou que esta demanda foi enviada por
um munícipe e ele achou interessante apresentar aos gestores. 9. Discussão a respeito da mudança na
referência de Oftalmologia de Alta Complexidade, tendo em vista as dificuldades de acesso e a
baixa resolutividade da Clínica Central de Nova Iguaçu, serviço integrante da Rede Estadual de
Oftalmologia, do município de Resende - Esta discussão teve por objetivo fomentar a discussão acerca
da mudança na referência de Oftalmologia de Alta Complexidade, tendo em vista as dificuldades de
acesso e a baixa resolutividade da Clínica Central de Nova Iguaçu, serviço integrante da Rede Estadual
de Oftalmologia, do município de Resende. Esta informação foi corroborada por todos os presentes na
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plenária visto a dificuldade de atendimento em Nova Iguaçu, teve como encaminhamento a sugestão de
confeccionar uma planilha com os dados da região e propor uma modificação de referência em bloco
pela região. 10. Consolidado e pendências das visitas realizadas aos hospitais da Rede de Urgência
e Emergência da região do Médio Paraíba e da Planilha dos componentes da RUE - Foi
apresentado pelo Sr. Rodrigo Lages, coordenador do GC RUE, a consolidação do check-list realizado na
visita aos hospitais citados na Portaria nº dois, três, nove e cinco de dois mil e onze e projeto da Rede de
Urgência e Emergência da região do Médio Paraíba em atendimento as exigências da Portaria hum, seis,
zero e nove de trinta de setembro de dois mil e quinze, bem como suas pendências visto a visita para a
segunda quinzena de julho nas portas de entrada pelo Ministério da Saúde. Foi apresentando também a
planilha atualizada dos componentes da rede de urgência e emergência. Sr. Rodrigo falou da visita do
Ministério da Saúde, bem como da preocupação do descredenciamento das portas de entrada e possível
queda no valor financeiro que está sendo repassado, pelo não atendimento das exigências da Portaria.
Perguntou ao gestor de Resende acerca dos leitos que foram inseridos na informação do plano, o que o
gestor assinala que provavelmente este ano não vai sair. Também complementa a fala sobre a
necessidade de atualização do CNES dos profissionais médicos do SAMU. 11. Remanejamento de teto
da PPI - A secretária de saúde de Quatis, apresentou os ofícios e planilha de remanejamento de PPI de
acordo com a Deliberação CIB-RJ Nº três, cinco, zero e nove de vinte de agosto de dois mil e quinze –
Pactuação do fluxo de mudança de referência da Programação Pactuada Integrada do procedimento de
Tomografia, saindo do município de Barra Mansa e referenciando em Resende. 12. Pleito para
implantação de uma UPA Pediátrica no município de Barra Mansa – retirado de pauta visto a
ausência justificada do gestor do município de Barra Mansa. 13. Liberação da 3ª parcela da obra e
envio do Atestado de Conclusão do PSF Rural – Proposta nº 01648573000113003 - Pauta solicitada
pelo Secretário de Saúde de Pinheiral. Informou acerca da solicitação de liberação da terceira parcela e
apresentação do atestado de conclusão do PSF Rural no município de Pinheiral. 14. Liberação da 3ª
parcela da obra e envio do Atestado de Conclusão do PSF Bela Vista – Proposta nº
01648573000113011 - Informou acerca da solicitação de liberação da terceira parcela e apresentação do
atestado de conclusão do PSF Bela Vista no município de Pinheiral. Neste momento o secretário do
município de Barra do Piraí, Sr. Mauro, pediu a palavra solicitando a realização de um fórum interno
sobre mandados judiciais. Relatou que vem passando por momentos complicados no município e diz
que todos somos pessoas minimamente idôneas e honestas e que estes mandados são muito difíceis de
administrar. Sr. João Lima solicita inclusão de pauta de emendas parlamentares, assim como o
município de Rio Claro, o que a Sra. Sonia solicita que seja enviado a sede da SE-CIR/MP e a SAS/RJ
até terça feira a fim de dar prosseguimento a solicitação, o que todos aceitaram. Sra. Marta, pede a
palavra também para relatar como representante do CONASEMS as últimas demandas: - O Ministro da
Saúde priorizou alguns itens dentre eles está o eSUS que deverá ser implantado nos serviços de saúde de
forma descentralizada, pois ele acredita que pode ter informação do que está acontecendo realmente.
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Falou do convênio do Mais Médicos com a OPAS e que estão liberando as emendas parlamentares
referentes a 2014/2015. Também falou da liberação de recursos das UPAS e que só se dará nas que estão
em funcionamento. Relatou que o financiamento do SUS (de acordo com a PEC 241-aprovada na
Câmara) se dará pelo valor da inflação vigente, e que este será o novo parâmetro. Informou que os
repasses do MAC já estão orçados e empenhados até dezembro de dois mil e dezesseis. Há uma defesa
do Ministro da Saúde com relação ao financiamento da Saúde e Educação para ser dentro da LRF.
Relatou acerca da polêmica das Portarias da Atenção Básica de nºs 958 e 959, que vão ser retificadas
mas que provavelmente o caminhar é para a sua readaptação e que o Ministro citou uma passagem da
Educação e que houve um consenso que todos conseguiram essa readequação. Sobre os soros e vacinas
disse que ainda há alguma dificuldade e quatro soros continuam com problemas, e que terá uma reunião
no dia vinte de julho com a ANVISA e que provavelmente deverá sair alguma normativa. Informou
sobre o curso EAD para gestores sobre encerramento de gestão. 15. Comunicado AR/SECIRMP nº
017/2016 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.
Compõe o comunicado os itens de pauta da terceira Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional.
16. Informes Portal Notícias - SES/RJ - Secretaria de Estado de Saúde - Disponibilizado pelo Portal
de Notícias da SES/RJ. 18. Informes Gerais - Solicitado pela Secretaria Executiva da CIR/MP. Foi
informado pela SE-CIR, informes de interesse regional. A secretária de sáude do município de Quatis,
Sra. Ana Lucia agradeceu a presentça de todos e convida para o almoço. Sra. Sonia agradece a presença
de todos, antes convocando os participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia vinte e oito de
julho de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, no município de Resende, com pauta e
local a serem informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR –
MP lavrei e assinei a presente ata. Porto Real, trinta de junho de dois mil e dezesseis.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

______________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
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___________________________________
Mauro César Reis de Miranda
SMS de Barra do Piraí

_________________________________
João Ferreira Lima
SMS de Itatiaia

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Fábio Schineider
SMS de Porto Real

___________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis

___________________________________
Daniel Brito Pereira
SMS de Resende

____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença
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____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda
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