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ATA DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 20 de abril de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

 4 

1- Apresentação do Plano de Trabalho da Sollus; 5 

2- Assuntos Gerais. 6 

_____________________________________________________________________________ 7 

Dr. Antonio informou a impossibilidade de comparecer à reunião das doutoras Mamy e Lucile. 8 

Deu inicio a reunião, tecendo considerações a respeito do porquê da nova apresentação do 9 

Plano de Trabalho da Sollus. Lembrou que o 1º Plano foi apresentado anteriormente pelo Sr. 10 

Meirelles e Dr. Zamariolla, Plano que não foi anexado ao Termo de Parceira. Depois da 11 

solicitação do repasse financeiro, o COMUS se posicionou da seguinte forma: Constatou que o 12 

Plano era muito genérico, considerou o sistema de Co-Gestão, credibilidade do Corpo Clínico e 13 

Secretaria da Saúde e sugeriu que um novo Plano fosse apresentado, contemplando os novos 14 

valores e que atendesse as necessidades do Hospital de São Sebastião. Sugestão aprovada 15 

pela plenária. Salientou a existência de dois Planos, um que já não vigora mais e este que será 16 

apresentado hoje. Disse que trabalhos paralelos estão sendo realizados ao acompanhamento do 17 

COMUS. Destacou o trabalho das Comissões de Finanças e de Acompanhamento dos Termos 18 

de Parcerias. Em seguida, solicitou ao Conselho atenção do Conselho quanto às propostas 19 

voltadas para o Hospital, lembrando que algumas questões são inerentes e obrigatórias ao Plano 20 

por lei e outras dependem do momento atual da gestão (questões  imediatas). Informou que na 21 

próxima terça feira terá reunião extraordinária para Prestação de Contas do 1º quadrimestre, 22 

onde o 1º Plano estará sendo abordado, disse que  o 2º Plano será abordado na prestação de 23 

Contas do 2º quadrimestre. A seguir, disponibilizou o momento para os médicos se posicionarem 24 

a respeito do assunto em pauta.  25 

________________________________ 26 

Dr. Mauricio, conselheiro representando a AMESSI – Associação Médica de são Sebastião e 27 

Ilhabela, disse que em trabalho conjunto com os médicos e Corpo Clínico do Hospital de São 28 

Sebastião desenvolvem vários trabalhos. Disse que um dos trabalhos desenvolvidos foi a 29 

avaliação da administração do Instituto Sollus. Disse que após receberem o relatório da 30 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira do Instituto Sollus, realizaram um estudo e 31 

o produto da discussão gerou a emissão de um relatório analítico/critico do período. Em seguida 32 

disponibilizou o relatório ao Presidente do COMUS. Informou que ontem, em reunião com o 33 

Corpo Clínico, representado pelo novo diretor clinico, Dr. Luiz Teruo, pelos Coordenadores do 34 

departamento e o Presidente da AMESSI, de comum acordo, foi solicitado que apresentássemos 35 

ao COMUS a posição do Corpo Clínico. Lembrou que outubro de 2009 foi solicitado ao Corpo 36 

Clinico o voto de confiança ao trabalho do Instituto Sollus, solicitação atendida prontamente. 37 

Após seis meses, o COMUS solicita ratificação do apoio dado anteriormente ao Instituto, isto é 38 

solicita um reposicionamento. Concluindo, informou que após o tempo decorrido, estudo 39 

realizado, o Corpo Clinico retira o apoio dado ao Instituto Sollus e os motivos que justificam este 40 

fato estão expressos no documento entregue ao COMUS. 41 

___________________________ 42 

Dr. Antonio perguntou se a Secretaria já tem ciência do informado. 43 

___________________________ 44 

Dr. Mauricio respondeu que não. Em seguida, Dr. Luiz Teruo disponibilizou cópia do documento 45 

ao Dr. Aldo e Comissão de Acompanhamento do Termo.  46 

_________________________ 47 
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Dr. Capitani lembrou que aprovação do Conselho na época baseou-se na prerrogativa de apoio 48 

em relação aos médicos presentes, considerou que após estudo tornou-se impossível manter o 49 

apoio concedido. Salientou que os motivos estão elencados no referido relatório, o qual contém 50 

uma abordagem técnica e política de saúde apontando para erros cometidos e não corrigidos.  51 

__________________________ 52 

Dr. Antonio reforçou o objetivo do Conselho, disse que, independente dos motivos alegados hoje, 53 

devemos acompanhar as políticas públicas de saúde, frisou que mesmo que o processo esteja 54 

truncado, devemos acompanhá-lo para decidirmos o que é melhor para o município. 55 

_________________________ 56 

Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que o Instituto Sollus é uma OSCIP e para tal precisam 57 

ter entre outras atribuições, manter atualizados os relatórios de prestação de contas, no CNES 58 

(Cadastro Nacional de Entidades) para manter a qualificação de uma OSCIP. Em seguida, 59 

discorreu sobre as obrigações de uma OSCIP quanto ao relatório de Prestação de Contas. Disse 60 

que esse relatório é feito on-line para o cadastro nacional de entidades do ministério da Justiça e 61 

tem prazos até 30/06/10 e a não apresentação desse cadastro implica na irregularidade da 62 

OSCIP junto ao Ministério da Justiça.  Informou que em consulta no site do Ministério da Justiça, 63 

link referente à autenticidade da certidão sobre o Instituto Sollus, verificou que a última 64 

atualização do Instituto foi em 30/09/08, com validade 29-06-2009. Informou que o Instituto 65 

Acqua também se encontra na mesma situação, estando ambos, irregulares perante o Ministério 66 

da Justiça.  67 

_______________________ 68 

Sra. Mariana, representante do Instituto Acqua se manifestou e informou que entregará, ainda 69 

hoje o certificado de autenticidade como OSCIP. 70 

________________________ 71 

Sra. Rita justificou que, em nenhum momento afirmou que os Institutos perderam a qualificação 72 

como OSCIP, disse que desde junho do ano passado estão irregulares, considerando que o 73 

cadastro nacional de entidades sociais do Ministério da Justiça tem como objetivo transparência 74 

em todos os processos, reforçou que a comprovação da autenticidade da certidão é a renovação 75 

da qualificação e o cumprimento das obrigações legais pela entidade junto ao Ministério da 76 

Justiça. Em seguida, disponibilizou a pesquisa realizada sobre o Instituto Sollus junto ao 77 

Ministério da Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação e pesquisa 78 

realizada sobre o papel do CNES.  79 

___________________________ 80 

Sra. Mariana, Instituto Acqua, entregou ao COMUS a cópia da certidão da OSCIP datada de 19 81 

de janeiro de 2010 com validade até 30 de junho de 2010, bem como cópia da qualificação do 82 

Instituto como OSCIP, datada de 10 de marco de 2003.  83 

_________________________ 84 

Sra. Claudia, representante do Instituto Sollus também entregou cópia da certidão, datada de 28 85 

de julho de 2009, com validade até 30 de junho de 2010. 86 

____________________________ 87 

Sra. Cibele explicou que a certidão é de regularidade junto ao Ministério da Justiça e não 88 

qualificação, como foi dito.  89 

___________________________ 90 

1-) Apresentação do Plano de Trabalho da Sollus: 91 

1.1)Sra. Cláudia Cristina Brito Dias, diretora jurídica, Instituto Sollus, informou que retornou esse 92 

mês ao Instituto Sollus devido estar de licença gestante. Disse que mesmo distante da cidade, 93 

acompanhou de perto todo o processo da administração. Explicou que sua função é a relação 94 
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institucional, representará o Instituto junto ao COMUS, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura 95 

municipal, Câmara de Vereadores, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. 96 

Em seguida informou o pedido de demissão da Sra. Eliana Fogaca, hoje cedo e por conta disso, 97 

recebeu a incumbência de apresentar o Plano de Trabalho da Sollus. Solicitou a compreensão 98 

dos conselheiros em relação ao fato exposto. Dando continuidade discorreu sobre o Plano e 99 

disse que conforme forem surgindo dúvidas explicará imediatamente cada tópico. 100 

_____________________________ 101 

1.2) Sra. Cibele solicitou definição quanto aos prazos estipulados para diagnóstico para 102 

credenciamento do SUS. 103 

_____________________________ 104 

1.3)Sra. Claudia respondeu que quatro meses correspondem a curto prazo, seis meses médio 105 

prazo e um ano para longo prazo. 106 

______________________________ 107 

1.4)No item “6” “Realizar capacitação para faturamento de Internações e Procedimentos 108 

Ambulatoriais”, informou que foi feito contrato para treinar a equipe do faturamento, disse que 109 

esse fluxo não acontecia. 110 

______________________________ 111 

1.5)Sra. Rita de Cássia Simioni perguntou se essa empresa assumirá o setor de faturamento do 112 

Hospital. 113 

______________________________ 114 

1.6)Sra. Cláudia respondeu que não. 115 

__________________________ 116 

1.7)Sr. Carlos Aymar salientou que esse custo não pode sair da conta da Saúde Pública. 117 

___________________________ 118 

1.8)Sra. Cláudia respondeu que sairá da conta do Instituto Sollus. 119 

__________________________ 120 

1.9)Sra, Rita de Cássia Simioni perguntou se está sendo contratada uma empresa para assumir 121 

o setor de faturamento do HCSS. 122 

________________________ 123 

1.10)Sra. Cláudia explicou que essa empresa assumirá o treinamento da equipe. 124 

________________________ 125 

1.11)Dr. Aldo reforçou que não existe outra maneira de custear essa despesa que não seja por 126 

conta do Instituto Sollus. 127 

__________________________ 128 

1.12)Dando continuidade, Sra. Claudia concluiu a apresentação. 129 

__________________________ 130 

1.13)Dr. Capitani observou que a maioria das metas a curto prazo não foram cumpridas, 131 

considerou que já estamos no período médio prazo médio. 132 

__________________________ 133 

1.14)Dr. Marcos sugeriu a apresentação do organograma e implantação de mecanismos para 134 

avaliação qualitativa e quantitativa, bem como mecanismos capazes de avaliar as questões 135 

implantadas, como, por exemplo, o nível de satisfação dos usuários. 136 

_________________________ 137 

1.15)Sra. Márcia sugeriu um plano mais descritivo, apresentando parâmetros de como funciona, 138 

quais recursos utilizam. Salientou que o plano é muito vago! 139 

________________________ 140 

1.16)Dr. Capitani discorreu sobre as regulamentações das leis das OSCIPS e OSs, em seguida, 141 
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considerou que a Lei das OSCIPS transfere essa obrigação para o Conselho, disse que ele 142 

substitui o processo investigatório realizado no processo licitatório e atua como controle social no 143 

ponto de vista prático da situação. Manifestou repudio a postura do Instituto, disse que o 144 

Conselho foi desrespeitado nas posturas adotadas pelo Instituto quanto aos adiamentos das 145 

apresentações, na qualidade das apresentações e seguidas demissões dos representantes do 146 

Instituto. Disse que será preciso considerar os aspectos abordados quanto à qualificação e 147 

validade do Instituto como OSCIP. Por último, solicitou ao Conselho atenção ao avaliar a 148 

qualidade da administração do Instituto. 149 

__________________________ 150 

1.17)Sra. Cláudia manifestou desagrado diante da situação em questão, disse que aceitou 151 

realizar esta apresentação em respeito ao Conselho, achou que seria desrespeitoso o adiamento 152 

da reunião. Solicitou uma nova oportunidade para apresentação do plano. 153 

___________________________ 154 

1.18)Dr. Mauricio manifestou entendimento quanto à posição apresentada pela representante da 155 

Sollus, mas questionou-a de como estaria se sentindo a comunidade em relação à postura 156 

adotada pelo Instituto Sollus. Sugeriu que o Conselho não aceitasse nenhuma apresentação de 157 

Plano do Instituto, antes do posicionamento da Comissão de Acompanhamento do Termo de 158 

Parceria. 159 

___________________________ 160 

1.19)Dr. Antonio explicou que o plano inicial foi apresentado em plenária anterior e a partir da 161 

solicitação de aumento, o COMUS considerou o sistema de Co-Gestao, com apoio do Corpo 162 

Clínico e participação/atuação da Secretariada Saúde, decidiu apoiar o referido repasse. 163 

Considerando que o Plano anterior era genérico foi solicitado a elaboração de um novo plano 164 

contemplando os novos valores. Salientou que por conta disso, existe dois planos, um que não 165 

vigora mais e um atual, que está vigorando há seis meses. Explicou que, embora, o plano já 166 

esteja em curso, não devemos discutir o que está funcionando ou não, estaríamos invadindo a 167 

esfera de análise da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. Sugeriu ao Conselho 168 

atentar para as propostas apresentadas para o hospital, lembrou que existem propostas 169 

obrigatórias por lei e propostas que dependem do momento atual da gestão, bem como a 170 

obrigatoriedade de respeitar a portaria 1101/2002 que preconiza parâmetros a serem cumpridos.   171 

___________________________ 172 

1.20)Dr. Aldo sugeriu verificar o relatório do que já foi realizado. Disse que, independente do 173 

pedido de demissão da Sra. Eliana Fogaca e demais questões abordadas no momento, faz-se 174 

necessário a apresentação do Plano de Trabalho da Sollus para que os fatos sejam esclarecidos. 175 

______________________________ 176 

 177 

1.21)Sra. Dircéia questionou a Secretaria da Saúde quanto a apresentação do Plano, considerou 178 

o sistema de Co-gestão e disse que a Secretaria deveria estar preparada para apresentá-lo 179 

também.  180 

_______________________________ 181 

1.22)Dr. Aldo respondeu que a Secretaria possui profissionais capacitados para apresentação, 182 

mas essa incumbência, em especial, ficou para o Instituto realizar, considerando que é um 183 

sistema de co-gestao. 184 

________________________________ 185 

1.23)Sra. Cláudia explicou que o município dá as diretrizes e normatizes a OSCIP executa. 186 

Informou que a relação com a Secretaria da Saúde é diária e que a incumbência da 187 

apresentação é do Instituto Sollus. 188 
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__________________________ 189 

1.24)Dr. Mauricio citou a realização de durante uma reunião hoje, pela manha, onde esses 190 

mesmos questionamentos foram feitos, na presença da administradora, e o que se observou foi 191 

um profundo silencio. Em seguida, discordou da Sra. Claudia quanto comentário do que seria o 192 

sistema de co-gestão. Disse que o Instituto é contratado para fazer a gestão.   193 

___________________________ 194 

1.25)Sra. Claudia citou o Decreto 3100 que regulamenta a Lei das Oscips. 195 

_____________________________ 196 

1.26)Sra. Rita de Cássia Simioni discordou e disse que o decreto trata exclusivamente do 197 

funcionamento, termo de parceria e outros. Em relação a Co-gestao não foi esse o caminho 198 

acordado. 199 

__________________________ 200 

1.27)Dr. Antonio considerou que, independente do que está sendo tecnicamente colocado, o que 201 

foi discutido e está registrado em ata de plenária, é a forma de como seria essa parceria. 202 

Explicou que a Secretaria apresentou a seguinte proposta: integração e parceria do Instituto, 203 

Secretaria, Corpo Clinico, PSF e COMUS. E do jeito que esta sendo colocado parece que a 204 

secretaria não executa, disse que isso não é verdade, a Secretaria atua paralelamente ao 205 

Instituto. Salientou que o Conselho preconiza a integração das partes e não discussão de 206 

responsabilidades.  207 

 _____________________________ 208 

1.28)Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que foi aprovada pelo Conselho a reforma de 209 

trabalho, isto é outra forma de trabalho que inclui planejamento conjunto, plano de Trabalho, 210 

plano de ações e organograma. Salientou que este último não apareceu discriminado em 211 

nenhum documento apresentado ao COMUS. Questionou a planilha orçamentária no quesito 212 

alugueis, questionou a origem e responsável pelos mesmos. 213 

____________________________ 214 

 215 

1.29)Dr. Aldo salientou que houve um relacionamento efetivo entre as partes envolvidas no 216 

sistema de co-gestao. Lembrou discussões realizadas com o corpo clinico do Hospital, no 217 

momento em que o diretor clínico era a Dra. Lucile. Considerando a atual diretoria clinica do 218 

hospital, Dr. Arquimedes e Dr. Luiz Teruo, informou que as portas estão e sempre estiveram 219 

abertas para todo tipo de relacionamento.   220 

____________________________ 221 

1.30)Sra. Márcia lembrou a fala do Dr. Mauricio em plenária anterior, sobre o relato de 222 

desconhecimento das ações realizadas pelo Instituto Sollus. Considerou que o Instituto Sollus 223 

ignorou o Corpo Clinico e desta forma, como usuária teme e acha essa ação, no mínimo, 224 

estranha. 225 

___________________________ 226 

1.31)Sra. Cláudia disse que chegou a conclusão que o Instituto Sollus não logrou êxito durante 227 

os oito meses de relação administrativa. Disse que eles falharam no fato de não saber comunicar 228 

ao Conselho tudo o que foi realizado.  Mais uma vez, solicitou uma nova oportunidade para 229 

apresentação do plano. 230 

__________________________ 231 

1.32)Sra. Ana Cristina disse que se houver nova apresentação, que esta venha com as metas 232 

pactuadas expressem as ações de curto e médio prazo. 233 

_____________________________ 234 

1.33)Dr. Aldo disse que sua posição não é a de defender o Instituto Sollus, mas sim, a de 235 
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proporcionar uma oportunidade para maiores esclarecimentos. Disse que não podemos adotar a 236 

postura de que nada foi feito durante toda administração da Sollus. Dá a impressão de que nada 237 

foi feito, e isto no é uma verdade! 238 

____________________________ 239 

1.34)Dr. Mauricio solicitou corrigir a fala da Sra. Cláudia, disse que no quesito comunicação não 240 

houve falha, houve ausência total de comunicação. 241 

___________________________ 242 

1.35)Dr. Antonio considerou que se houver aprovação para nova apresentação, não poderão 243 

prejudicar as reuniões já agendadas das comissões envolvidas com o estudo das contas dos 244 

Institutos.  245 

__________________________ 246 

1.36)Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que o trabalho das comissões está em fase de 247 

conclusão, que houve entrega de documento técnico pelos médicos do Corpo Clinico e Amessi, 248 

ratificou a proposta do Dr. Capitani e sugeriu aguardar a apresentação da conclusão das 249 

Comissões, conclusão do Corpo Clinico, junto com Secretaria da Saúde, considerando que 250 

somos política publica, adotaremos um posicionamento. Salientou que na omissão, este 251 

Conselho poderá ser penalizado juntamente com a Secretária e Poder Público.  252 

___________________________ 253 

1.37)Sra. Cibele sugeriu que o Instituto Sollus efetue uma planilha com o status de cada tópico e 254 

envie por e-mail aos conselheiros e, então de posse dos relatórios das comissões, plano de 255 

trabalho do Instituto, objetivando checar/cruzar o trabalho junto às Comissões. 256 

______________________________ 257 

1.38)Dr. Mauricio disse que o Instituto Sollus teve diversas oportunidades de apresentar o seu 258 

trabalho, isto é tiveram o seu momento, em seguida, informou que as Comissões estão em fase 259 

final do trabalho analítico. Sugeriu que o Conselho se pronuncie após a manifestação das 260 

Comissões.  261 

________________________ 262 

1.39)Sr. Carlos Aymar se apresentou como representante da Comissão de Finanças e fez 263 

referencia a fala do Dr. Aldo quanto “a impressão de que nada foi feito desde que o Instituto 264 

chegou à cidade”. Disse que todas as apresentações do Instituto apontavam para imagens como 265 

se o hospital não existisse e que eles seriam “o Salvador da Pátria”. Em seguida ratificou a 266 

proposta apresentada para aguardar a conclusão das Comissões e propôs aos Institutos a 267 

revisão das contas e que apresentem soluções concretas. Informou que a Comissão já tinha 268 

ciência da decisão da Sra. Eliana Fogaca, fato anunciado pela própria em reuniões anteriores.  269 

____________________________ 270 

1.40)Dr. Antonio justificou o porquê que o Conselho disponibilizou as diversas oportunidades de 271 

justificativa relacionada aos tramites da parceria com os Institutos. Disse que o Conselho não 272 

poderia deixar de cumprir essas formalidades, independente da qualidade das apresentações. 273 

Salientou que se a opção do Conselho for favorável à aprovação de uma nova apresentação do 274 

Plano da Sollus, deixou claro que isso não caracteriza uma omissão do Conselho. Fez questão 275 

de esclarecer essas questões, considerando que, atualmente o COMUS está sendo 276 

responsabilizado por todas as ações, seja péla rádio local ou imprensa escrita. Explicou que a 277 

responsabilidade é de todos, do Instituto, SESAU, COMUS, Prefeitura e, até mesmo da Câmara, 278 

considerando que a Prestação de Contas da Saúde passa pela aprovação em audiência pública. 279 

Por último, solicitou ao Conselho considerar as duas propostas apresentadas e decidirem pela 280 

mais sensata. 281 

________________________________ 282 
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1.41)Dr. Mauricio disse que um dos motivos pelos quais  283 

_____________________________ 284 

1.42)Disse que todos têm responsabilidades, citou que a Câmara Municipal também está 285 

envolvida nesse processo. Lembrou que as prestações de Constas da Saúde passam pela 286 

aprovação em audiência publica.  287 

___________________________ 288 

1.43) Dr. Antonio colocou a proposta do Instituto Sollus em apresentar novamente o Plano de 289 

Trabalho, proposta reprovada pela maioria, exceto pelo Dr. Aldo que votou a favor da 290 

apresentação.  291 

___________________________ 292 

1.44)Dr. Antonio colocou em votação a proposta de alguns Conselheiros para não submeter o 293 

Conselho a apresentação do Plano de Trabalho, nesse momento, em virtude da finalização dos 294 

trabalhos da Comissão de Finanças e Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria, 295 

com entrega dos relatórios para a próxima reunião extraordinária do COMUS. Proposta aprovada 296 

pela maioria dos Conselheiros.  297 

___________________________ 298 

2-) Assuntos Gerais: 299 

2.1) Aprovação do Termo de Compromisso de Gestão: 300 

2.2) Sra. Maria Aparecida, Cidinha, Coordenadora de Programas de Saúde, informou a 301 

necessidade de aprovação do Termo de Compromisso de Gestão, explicou que essas questões 302 

discutidas hoje são de grande importância, por outro lado, a Secretaria tem instrumentos de 303 

gestão municipal, sendo obrigatório o seu cumprimento pelo Ministério da Saúde e enquanto não 304 

for informada a data da aprovação pelo COMUS, o programa do Ministério não aceita o seu 305 

envio. Explicou que ele precisa ser apresentado e votado. A Plenária decidiu pela aprovação 306 

unânime do Termo de Compromisso de Gestão AD-referendum, com apresentação a posteriori, 307 

considerando a agenda de reuniões do COMUS estar saturada. Ficou acordado que a Secretaria 308 

encaminhará por e-mail cópia do Termo para apreciação prévia do Conselho. 309 

__________________________________ 310 

2.3) Dr. Antonio reforçou o recebimento do relatório entregue pelo Corpo Clinico e AMESSI ao 311 

COMUS, com entrega concomitante ao Secretário e Comissão de Acompanhamento do Termo 312 

de Parceria. Em seguida solicitou ao Dr. Mauricio o envio digitalizado do referido relatório para 313 

posterior envio aos Conselheiros. Solicitação aceita. 314 

________________________________ 315 

2.4) Dr. Antonio reforçou a proposta feita pela conselheira Cibele, referente ao envio pelo Instituto 316 

Sollus dos planos de trabalho, constando tudo o que foi realizado. Informou que estará oficiando 317 

o Instituto para atendimento da referida solicitação.   318 

_________________________________ 319 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 320 

presentes. 321 

Secretariando Sra. Zenaide Momolo Vidal: 322 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 323 

COMUS). 324 

______________________________________________________________________________ 325 

São Sebastião, 20 de abril de 2010. 326 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 327 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  328 

Aldo Pedro Conelian Junior  Mauricio Iasi  
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