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ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
SEBASTIÃO.
Data: 11 de julho de 2017, em segunda chamada às 16h e 00m e término às 18h e 30m.
A) Leitura da ata: 225ª Reunião Ordinária: aprovada por unanimidade e disponibilizada para
assinatura.
B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:
Ofícios Expedidos: Of. 072/2017 – referente ausências injustificadas do Lar Vicentino; Of. 073/2017 – a
SESAU solicitação de esclarecimentos PC HCSS; Of. 074/2017 – encaminhamento minuta de decreto
COMUS ao gabinete do prefeito; Of. 075/2017 – sol. empenhos 2016 ref. Proc. 0904516 e 60345/16.
Ofícios Recebidos: Of. 11/2017 – Comitê Mortalidade substituição de membro no COMUS; Of.
14/2017 – SESAU – Vig. Saúde – resposta ao ofício 06/17 – COMUS; Convite Ouvidoria referente
palestra no Observatório Ambiental; Of. 16/2017 - SESAU – Vig. Saúde em resposta ao of. 06/2017 –
COMUS; Of. 17/2017 – Lar Vicentino resposta ao ofício 072/2017 – COMUS; Of. 257/2017 – FSPSS
resposta ao ofício 064/17 – COMUS; Of. 311/2017 – SESAU solicita indicação de membro do COMUS
para participação da Comissão de Acompanhamento do Convênio entre HCSS e PMSS; Of. 277/2017 –
SETRADH – indicação da Sra. Tereza Cristina Feitosa de Souza; Of. 323/2017 – SESAU – Datas de
agendamento de reuniões com executiva. Resolução COMUS: Nº 01/2017 – Prestação de Contas do
Hospital de Clínicas – 1º Quadrimestre/2017. Relação de Remessa FMS: Guia datada de 21/06/17;
Guia datada de 28/06/17; Guia datada de 05/07/17. Carta de desligamento: Maria Cecília da cadeira da
Secretaria Executiva.
1- Propostas para implantação de Serviços Odontológicos nas Unidades de Saúde e Projeto de
Inserção da Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família do Pontal da Cruz e Boiçucanga 2;
2- Aprovação das alterações do Regimento Interno;
3- Eleição de membros para as seguintes comissões: Plano Municipal, Ética, TAC, Convênio
HCSS, Secretária Executiva, Comitê de Mortalidade e Conselho Fiscal;
4- Formação da Comissão dos CGU's.
5- Eleição dos membros suplentes para os titulares do Conselho Curador;
6- Assuntos Gerais: Moção Gilbertinho referente votação Prestação de Contas HCSS.
Sra. Isabel deu início a reunião em pauta e colocou em votação a proposta de pauta da Secretaria
Executiva em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia:
1- Propostas para implantação de Serviços Odontológicos nas Unidades de Saúde e Projeto de
Inserção da Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família do Pontal da Cruz e Boiçucanga 2: Dr.
Daniel, Chefe de Divisão do Serviço Odontológico, apresentou a equipe de trabalho de odontologia,
sendo estes: Dr. Alberto Dantas coordenador do Serviço de Urgência e Pronto Atendimento; Dr. Aerton
Pombo coordenador de Especialidades Odontológicas; Dra. Sonia Monteiro coordenadora do Serviço
de Odontologia na Atenção Básica e Prevenção, Dr. Rômulo Maccire coordenador do Serviço de
Odontologia no Programa de Saúde da Família – Saúde Bucal e Dr. Donizetti Schiavoni coordenador do
Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial e Odontologia Hospitalar. Salientou que todos os
profissionais elencados são funcionários públicos de carreira. Informou que existe proposta da Divisão de
Odontologia virar um Departamento com a Reforma Administrativa. Em seguida, discorreu sobre as
propostas para implantação de serviços:
1.1- Serviço de urgência e Pronto Atendimento Regionalizado: Dr. Daniel informou que se trata da
implantação de 4 unidades destinadas ao serviço de urgência e pronto atendimento odontológico com a
intenção de resolver problemas pontuais e imediatos com ou sem sofrimento do paciente. As unidades
são: Canto do Mar, Morro do Abrigo, Pronto Socorro Central e Camburi. Serviço já funcionando sem
custo adicional com equipamentos recuperados e com lotação de funcionários remanejados.
1.2- Serviço de urgência e Pronto Atendimento 24 hs: Dr. Daniel informou que este serviço será
efetuado aos fins de semana e feriados no pronto socorro central: trata-se do plantão a distancia ou
sobreaviso de cirurgiões dentistas para atender a qualquer horário as demandas de urgência e pronto
atendimento no PS central. Serviço já instalado e funcionando com escala de plantão por 5 profissionais
especializados.
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1.3- Serviço de Odontologia Hospitalar: Dr. Daniel informou que se trata do serviço que acolhe
todos os pacientes internados em leitos hospitalares, incluindo UTIs, e que também atende a uma
determinação baseada no projeto de lei 11.889\2008 que aborda este assunto. Serviço iniciado em
3\7\2017, sem custo adicional e com lotação de funcionários remanejados. Dr. Donizeti explicou
que o serviço já existia anteriormente, porém estava desativado por falta de equipamentos e
material necessário.
1.4- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Boiçucanga: Dr. Daniel informou que
este é uma extensão do serviço de atenção secundária em Saúde Bucal já realizado no Centro de
Saúde Topolândia. Este serviço atende as necessidades especializadas em Saúde Bucal como
endodontia, cirurgia, odontopediatria\pacientes especiais, periodontia, semiologia e prótese. Dr.
Aerton explicou que este serviço minimizará o deslocamento dos pacientes da Costa Sul até a
Unidade do Centro. Informou que o Serviço não abrangerá a confecção de prótese. Serviço iniciado
em 03\07\2017, com o custo de 2 cadeiras odontológicas apenas, aproveitando também os
funcionários já existentes na rede.
1.5- SOS Projeto Buscando Sorrisos: Dr. Daniel informou que se trata da parceria firmada entre
a Prefeitura e a Marinha do Brasil onde se tratou dentre outras coisas a cessão de um dos
consultórios odontológicos da Marinha para a Prefeitura. Para viabilizar sua utilização, o Serviço de
Saúde Bucal desenvolveu dentro de suas necessidades este projeto que atenderá todos os alunos
da APAE, Casa da Criança e do Adolescente e Lar Vicentino. Projeto esse sob a regência da Dra
Patrícia Bitencourt, funcionária publica municipal, portanto também sem custo adicional nenhum,
salvo algum material de consumo que a prefeitura cederá para o serviço odontológico realizado
pela Tenente cirurgiã dentista da marinha do Brasil em São Sebastião. Serviço programado para
iniciar até 10\07\2017.
1.6- Atendimento odontológico móvel a escolares: Dr. Daniel informou que se trata da
aquisição ou locação de um veículo (van ou microônibus) com consultório dentário para
atendimento in loco em escolas e comunidades isoladas. Em seguida, considerou que a proposta
de substituição do antigo modelo escolar visa minimizar o alto custo para os cofres públicos, bem
como melhorar a abrangência e adesão ao atendimento. Explicou que com a unidade itinerante
todas as escolas e creches terão além da atenção já recebida pelas USFs e equipes de Prevenção,
a atenção curativa por graus de riscos de caries previamente estabelecidos pelas equipes de
prevenção. Por último, disse que este serviço ainda transita como proposta, pois farão o estudo do
impacto financeiro.
1.7- Ampliação do CEO central: Dr. Daniel informou que efetuaram a instalação de 2 novos
consultórios odontológicos para lotar adequadamente os profissionais já existentes. Disse que
criaram uma sala de esterilização exclusiva para o CEO no mesmo piso e ambiente do setor como
sugerem as normas. Além disso, criaram uma sala de apoio e convívio profissional obrigatório,
apontado pelo Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ. Ampliações e
adequações já realizadas com materiais recuperados e doações, com apoio da Secretaria de
Administrações Regionais – SEADRE.
1.8- Projeto que solicita a inserção da Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família do
Pontal da Cruz e Boiçucanga 2: Dr. Daniel informou que as referidas unidades já possuem os
equipamentos e materiais necessários para o seu funcionamento, porém necessitam de
autorização e credenciamento junto ao Ministério da Saúde.
Sra. Isabel disponibilizou o momento para esclarecimentos da plenária. Dra. Tania perguntou ao
Dr. Daniel qual seria o índice de CPOD e de quem seria a competência pela ação. Dr. Daniel
explicou a plenária que CPO-d é o índice odontológico que tem por objetivo a contabilização de
dentes cariados, perdidos e restaurados (obturados) e que o Município atualmente não possui o
referido índice. Secretário Henrique Simões explicou que a competência e responsabilidades
técnicas serão sempre da Secretaria da Saúde e que ações serão direcionadas para as prioridades
relacionadas a assistência, tendo como norte as ações setoriais. Dr. Daniel fez esclarecimentos à
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conselheira Ana Elisa com relação ao consultório cedido pela Marinha. Em seguida, Sra. Dirceia e
Dr. Guilherme teceram elogios para a iniciativa dos projetos e programas apresentados pela
Odontologia. Dr. Daniel agradeceu a plenária e salientou que o único item de apresentação que
demandará aprovação do COMUS é o referente ao Projeto de Inserção de Saúde Bucal nas
Unidades de Saúde do Pontal e Boiçucanga 2, ambos aprovados por unanimidade pela plenária.
2- Regimento Interno COMUS – Revisão: Sra. Isabel concedeu a palavra aos membros da
Comissão de Revisão do Regimento Interno para apresentação das propostas de alteração. Sr.
Henrique efetuou a leitura do Regimento Interno com ênfase especificamente dos itens sugeridos
para alteração e posterior votação da plenária. Foi utilizado o recurso visual (TV) para explanação e
destaque das propostas de alteração. Sra. Isabel solicitou que sejam descritas na ata em tela a
redação dos itens alterados. Sendo estes em destaques em negrito, ítalico e sublinhado:
Capítulo V
Das Comissões
Artigo 15 – São Comissões permanentes do COMUS.
Artigo 15 - §5º - As Comissões poderão solicitar o apoio técnico de pessoas físicas ou jurídicas
para execução de suas atividades, desde que esgotados os recursos técnicos ofertados pela
administração municipal.
Artigo 16 – Outras comissões permanentes ou provisórias poderão ser criadas pelo pleno do
conselho, na medida em que as considerar necessárias.
Artigo 17 – Parágrafo único – Na vacância dos membros da Secretaria Executiva, seus
substitutos serão eleitos, respeitada a paridade de representação dos usuários e o conjunto
dos demais segmentos.
§ 2º A paridade de representação entre os usuários e o conjunto dos demais segmentos será
observada.
§ 3º Em seus impedimentos, o Presidente e o Primeiro Secretário serão substituídos,
respectivamente, pelo Vice Presidente e pelo Segundo Secretário.
Artigo 19 – inciso V – Elaborar relatório quadrimestral das atividades da comissão e apresentar
para o COMUS.
Artigo 20 – Inciso I – Avaliar a qualidade dos atendimentos prestados nas unidades de saúde
próprias, contratadas e/ou conveniadas;
Artigo 20 - Inciso III – Receber e acompanhar denúncias referentes ao funcionamento e
atendimento das unidades de saúde, encaminhando ao Plenário do COMUS para ciência e
deliberação.
Artigo 21 – A Comissão de Finanças – COFIN tem função consultiva, atuando como órgão
interlocutor entre o Fundo Municipal de Saúde e o COMUS em assuntos relacionados com a
movimentação orçamentária e financeira das contas públicas do Fundo Municipal de Saúde,
tendo como atribuições:
Artigo 21 - Inciso III – Avaliar as prestações de contas do gestor da saúde referentes a oferta e
produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada,
emitindo parecer conclusivo ao COMUS, opinando pela aprovação, aprovação com ressalvas
ou rejeição das contas.
Artigo 21 – Inciso III - § 1º As ressalvas das prestações de contas aprovadas devem ser
regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da apresentação do quadrimestre
subsequente.
Artigo 21 – Inciso III - § 2º Não havendo manifestação no prazo definido, o status das contas
deverá ser alterado para rejeitada.
Artigo 21 – Inciso III - § 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes
as ressalvas, o status da conta poderá ser modificado para aprovada.
Artigo 21 - Inciso IV - Assessorar o COMUS nos casos de denúncias de não conformidades
e/ou irregularidades nas finanças da Saúde;
Ata da 226ª Reunião Ordinária do COMUS 11/07/17
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Artigo 21 - Inciso V – Avaliação dos Convênios, Contratos de Gestão, Termos de Parceria e
Instrumentos Congêneres sempre que necessário e conveniente.
Artigo 21 – Inciso VI - §2º - O consolidado dos dados financeiros apresentados mensalmente,
previstos no parágrafo anterior, consistente na Prestação de Contas do Quadrimestre, deverá ser
encaminhado em sua integralidade ao COMUS, com antecedência 07 (sete) dias à da reunião
plenária que inclua este assunto como item de pauta.
Artigo 21 – Inciso VI – § 3º - No que concerne à avaliação prevista no inciso III, a Comissão de
Finanças tendo recebido do Gestor no prazo do § 2º a Prestação do Quadrimestre, deverá
protocolar parecer conclusivo com antecedência de 02 (dois) dias úteis à reunião plenária que
inclua este assunto como item de pauta.
Artigo xx – Para o bom andamento dos trabalhos da COFIN, poderá ser elaborado regimento
interno por seus membros, devendo o mesmo ser aprovado pela Plenária em reunião
ordinária.
Observação: A inserção deste artigo implicará na alteração numérica dos artigos subsequentes.
Este artigo será o número 22 na nova redação do regimento em tela.
Capítulo VI
Das Reuniões e Deliberações do COMUS
Artigo 22 - O COMUS se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre
que necessário por deliberação da Plenária do Conselho, da Secretaria Executiva ou do
Presidente.
Artigo 22- § 4º - Uma vez protocolado no Conselho o requerimento de que trata o parágrafo 1º
deste artigo, a Executiva terá até 24 h para expedir a convocação.
Artigo 22 - § 5º - As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com no mínimo 48 h de
antecedência à sua realização ou de acordo com a urgência da matéria.
Artigo 23 – As datas e horário das reuniões ordinárias serão fixados, por consenso, na última
reunião ordinária do ano antecedente. O cronograma será enviado a todos os membros titulares e
suplentes, para a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, para o Ministério Público
Estadual e Federal.
Artigo 23 - § 1º As reuniões de prestação de contas terão pauta exclusiva, sem possibilidade
da consignação de voto dos conselheiros, com início as 15 h em primeira chamada e término
as 15 h, prorrogáveis por mais 20 minutos.
Artigo 28- As reuniões do COMUS são públicas. Toda pessoa tem o direito de assistir as reuniões,
podendo se manifestar apenas com credenciamento prévio, por deliberação do Plenário.
Artigo 28 – Parágrafo único: O credenciamento prévio deverá ser realizado junto à secretaria
executiva antes do início da reunião, não podendo haver manifestação sobre temas que não
forem pautados na ordem do dia.
Artigo 32 – Parágrafo único – Em reuniões ordinárias, por decisão do Plenário, poderão ser
incluídos para deliberação, assuntos eventuais que não constem da Ordem do Dia.
Artigo 33 – Para deliberações nas reuniões do COMUS, deverá ser observado o quórum previsto
no artigo 27.
Artigo 42 – Serão divulgadas na imprensa ou site de internet do município ou do COMUS as datas,
pautas, atas deliberações das reuniões do COMUS.
Finalizada a apresentação e esclarecidas as dúvidas, colocou-se em votação os itens que
apresentaram mais de uma opção de alteração. Não havendo mais dúvidas, Sra. Isabel colocou
em votação da Plenária as Propostas de Alteração do Regimento Interno do COMUS, sendo
aprovadas por unanimidade pelo plenário.
3- Formação da Comissão de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o
Município de São Sebastião e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus: Apresentaram-se
como candidatos os seguintes conselheiros: Tania Regina Sarak – Titular e Adilson Ferreira de
Moraes – Suplente. Ambos aprovados por unanimidade pelo plenário.
Ata da 226ª Reunião Ordinária do COMUS 11/07/17
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4- Formação da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Apresentaramse como candidatos os seguintes membros: Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador, Felipe
Gimenez Neto – segmento Usuários, Carlos Alberto de Sant’Anna – segmento Usuários e Georgia
Michelucci – segmento Governo, sendo aprovados por unanimidade pelo plenário.
5- Formação da Comissão de Ética do COMUS: Apresentaram-se como candidatos os seguintes
membros: Rosana Fleury Zerlotti – segmento Prestador, Maria Aparecida Dias Santos Prado –
segmento – Usuários, Audrei Queli da Silva Guatura – segmento Trabalhador e Douglas Alberto
Braga – segmento Usuários, sendo aprovados por unanimidade pelo plenário.
6- Indicação de membros do COMUS para compor o Comitê de Mortalidade Materna, Infantil
e Fetal: Apresentaram-se como candidatos os seguintes membros: Rosana Fleury Zerlotti – titular e
Isilda Aparecida de Rezende Giudice – Suplente, ambas aprovadas por unanimidade pelo
plenário.
7- Formação Secretaria Executiva: Apresentaram-se como candidatos os seguintes membros:
Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – Presidente, Adilson Ferreira de Moraes – Vice Presidente,
Carlos Alberto de Sant’Anna – 1º Secretário e Guilherme Seixas Santana de Lima – 2º Secretário,
sendo aprovados por unanimidade pelo plenário.
8- Indicação de membros do COMUS para compor o Conselho Fiscal da Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião – FSPSS: Apresentou-se como candidato para substituir Marcia
Guimarães Correa da Silva o conselheiro Guilherme Seixas Santana de Lima como Titular,
permanecendo como membro Suplente o Conselheiro João Augusto Siqueira, sendo aprovado
por unanimidade pelo plenário.
9- Indicação de membros do COMUS para compor o cargo de suplência no Conselho
Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS: Apresentaram-se como
candidatos os seguintes membros especificamente do segmento Usuários: Hamanda Silva Soca –
suplente de Dirceia Arruda de Oliveira, Marta Mariane Soares Cavalcante Parise suplente de
Isabel Cristina do Nascimento Oliveira, Clausius Pestana suplente de Carlos Alberto de Sant’Anna
e Douglas Alberto Braga suplente de Felipe Gimenez Neto, sendo aprovados por unanimidade
pelo plenário.
10- Formação da Comissão de Formação dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S:
Apresentando-se como candidatos os seguintes membros: Adilson Ferreira de Moraes – segmento
Governo, Carlos Alberto de Sant’Anna – segmento Usuários, Felipe Gimenez Neto – segmento
Usuários e Guilherme Seixas Santana de Lima – segmento Trabalhador, sendo aprovados por
unanimidade pelo plenário.
11- Assuntos Gerais:
11.1- Conselheira Tania Sarak informou que a presidente anterior do COMUS informou que não
existe verba para o COMUS prevista para o ano de 2017. Em seguida, perguntou qual será a data
limite para previsão de verba para o ano 2018, considerando que o COMUS já perdeu para o ano
vigente. Perguntou ao Secretário da Saúde onde está documentada a rubrica do Conselho. Sr.
Henrique Simões informou que na – LOA - Lei Orçamentária Anual e que este é o momento para
fazer o provisionamento e que disponibilizará o relatório aos Conselheiros. Disse que no relatório
consta como material de consumo e serviços de terceiros. Com relação ao toner e papel para
impressão disse que estes fazem parte dos suprimentos da SESAU e que já assinaram contrato
com empresa para fornecimento de impressora com o toner. Dra. Tania solicitou a presidente do
COMUS a apresentação do seu plano de trabalho.
11.2- Moção do Conselheiro Carlos Alberto referente a votação da Prestação de Contas do
Hospital de Clínicas – HCSS: Sr. Carlos Alberto informou que na última votação da Prestação de
Contas do Hospital de Clínicas aconteceram alguns equívocos com relação a votação das contas.
Argumentou que o voto da presidente do COMUS não foi computado e que o parecer da Comissão
de Finanças não foi respeitado, considerando que a COFIN é Conselho. Em seguida citou o fato da
participação da Sra. Cecília, representante da entidade CIA das Patas, ter sido questionada como
funcionária pública e membro do COMUS, porém por outro lado disse que existe outros membros
Ata da 226ª Reunião Ordinária do COMUS 11/07/17
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mantendo a mesma situação, sendo estas Dra. Rosana, Enfermeira Isilda e Dr. Edson com vínculos
empregatícios e outros vínculos com o Hospital. Sendo assim, considerou que estes votos também
deveriam ficar em suspenso. Esclareceu que a COFIN sustentou seu voto contrário a aprovação
das contas devido à situação dos contratos médicos. Na sequência efetuou a leitura de uma ação
civil emitida pelo promotor do Ministério Público de São Sebastião com relação a atos de
improbidade administrativa, na qual versa que funcionários públicos não poderão prestar serviços
para o poder público. Finalizando considerou que os conselheiros que votaram a favor da
aprovação das contas do HCSS foram coniventes com a ilegalidade. Dra. Rosana salientou que
quando assumem a condição de conselheiros assumem também a condição de imparcialidade.
Sra. Maria Cecília lembrou que diante do relato citado pelo Sr. Carlos Alberto referente a
impossibilidade de estar representando a cadeira no COMUS, salientou que dos 7 a 6 votos, o seu
voto foi contrário e efetivado. Considerou que a falta de conhecimento do Regimento Interno
dificultou a clareza na votação e impediu que a própria presidente participasse da votação. E que o
questionamento pode até existir, mas deve ser feito de forma respeitosa. Sr. Henrique Simões
sugeriu a mesa diretora que o relato do Sr. Carlos Alberto seja transformado em um
encaminhamento do plenário. Sr. Carlos Alberto sugeriu que seja informado pelo Hospital
(Provedoria) se existe servidor público com contrato médico prestando serviço para o Município.
Sra. Isabel disse que a Secretaria Executiva emitirá o documento a Provedoria do Hospital. Sra.
Georgia sugeriu pedir orientação ao promotor sobre a melhor conduta a ser tomada, evitando a
exposição do profissional e considerando ser um caso pontual. Concluindo, Sra. Isabel informou
que no dia 07 de julho houve a 1ª Plenária Municipal de Vigilância em Saúde, realizada no
Observatório ambiental, na qual foram eleitos delegados para Etapa Regional da 1ª Conferência
Estadual em Vigilância em Saúde, sendo eleitos os seguintes conselheiros: Carlos Alberto de
Sant’Anna – segmento Usuários, Guilherme Seixas Santana de Lima – segmento Trabalhador,
Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador Gerogia Michelucci – segmento Governo. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos
presentes.
Ata elaborada por
Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida
pela Sra. Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.
Sebastião, 11 de julho de 2017.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.
Henrique Simões Rodrigues da Silva
Georgia Michelucci
Adilson Ferreira de Moraes
Tereza Cristina Feitosa de Souza
Lilian Cristiane da Silva Medeiros
Ana Maria Batelochi
Rosana Fleury Zerlotti
Isilda Aparecida de Rezende Giudice
Tania Regina Sarak
Audrei Queli da Silva Guatura
Guilherme Seixas Santana de Lima
Ana Elisa Barbosa Cavichi
Daniela Santos Medeiros da Silva
Hamanda Silva Soca
Dirceia Arruda de Oliveira
Carlos Alberto de Sant’Anna
Felipe Gimenez Neto
Maria Cecília Nobre Borges Nogueira
Marta Mariane S. Cavalcante Parise
Isabel Cristina do Nascimento Oliveira
Clausius Pestana
****************************************

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.
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