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ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
SEBASTIÃO.

Data: 12 de setembro de 2017.
A) Leitura da ata e aprovação das seguintes atas: 226ª – (Ducentésima Vigésima Sexta) Reunião
Ordinária realizada no dia 11/07/17, 227ª – (Ducentésima Vigésima Sétima) Reunião Ordinária realizada no
dia 08/08/17, 140ª – (Centésima Quadragésima) Reunião Extraordinária realizada em 15/08/2017, e 141ª –
(Centésima Quadragésima Primeira) Reunião Extraordinária realizada em 24/08/2017.
B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:
DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Ofícios Expedidos: Of. 076/17 – a SESAU –
pendências Prestações de contas; Of. 077/17 – ao Gabinete do Prefeito – envio da Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre/2017; Of. 078/17 – a SESAU referente PC – ata 225ª – COMUS; Of. 079/17 – solicita informações
sobre o componente de auditoria; Of. 080/17 – a SESAU referente PC 1º QD/17 do HCSS; Of. 081/17 – a
SESAU solicita agendamento com Secretária Adjunta – Sra. Denise; Of. 082/17 – a SESAU solicitação para
participação da audiência Pública de Taubaté sobre o CROSS Regional; Of. 083/17 – a SESAU verba COMUS,
Of. 084/17 – a Cáritas referente ausências injustificadas da entidade, Of. 085/17 – a SESAU referente
solicitações PC 2º Qd/2017, Of. 086/17 – a DRS XVI – Taubaté referente acesso SARGSUS para presidente do
COMUS, Of. 087/17 – a SESAU referente participação da Audiência Pública na Câmara de Taubaté; Of. 088/17
– a SESAU – Adjunta referente PC – 2º QD-17; Of. 089/2017 – a SESAU referente PC – 2º QD-17; Of. 090/17 –
a SESAU referente PC 2º QD-17; Of. 091/17 – a DRS XVII Taubaté referente acesso ao SARGSUS; Of. 092/17
– A SESAU – referente solicitação de transporte para delegada eleita na 1ª Conferência Estadual de Saúde da
Mulher para participação na Conferência Nacional em Brasília; Of. 093/17 – Sesau ref. Denúncia Somar; Of.
094/17 – Ouvidoria ref. Denúncia Somar; Of. 095/17 – Sesau ref. Ind. COFIN; Of. 096/17 – AMESSI ref. Faltas
Injust.; Of. 097/17 – Sindipetro ref. Faltas Injust.; Of. 098/17 – OAB ref. Faltas Injust.; Of. 099/17 – Sesau ref.
Min. Decreto p/ gabinete; Of. 100/17 – Sesau ref. Adoção Ilegal; Of. 101/17 – FSPSS ref. Ata 365ª COFIN; Of.
102/17 – Sesau ref. Ata 365ª COFIN; Of. 103/17 – Sesau ref. Proj. Emergencial Causa Animal; Of. 104/17 –
Sesau ref. Pend. PC 2º Quad/2017.; Of. 105/17 – HCSS ref, Ressalvas PC 1º Quad./2017; Of. 106/17 – Sesau
ref. Ressalvas PC 1º Quad./2017; Of. 107/17 – Audisus ref. Abertura. Proc. Ração; Of. 108/17 – a SESAU
solicitação de transporte. Ofícios Recebidos: Of. 611/17 – Câmara Municipal de Taubaté – convite para
Audiência Pública sobre a implantação do CROSS Regional; Memo 0040/17 SECAD – ciência da operadora
telefônica permitida; Of. 55-07 – Coordenadoria da Mulher de São Sebastião – convite para Palestra sobre
“Tráfico de Pessoas”; Of. 00101/17 – Controladoria em resposta ao ofício 0331/2017 – SESAU. Of. 743/17
Câmara Municipal de Taubaté referente convite para participação de Audiência Pública sobre CROSS Regional;
Of. 0104/17 – Controladoria – HCSS resposta ao ofício 089/17 – COMUS PC 2º Qd-2017; Of. 374/17 – em
resposta ao ofício 073/2017 – COMUS PC – 2º - QD-17; Of. 375/17 – SESAU em reposta ao ofício 083/17 –
COMUS – dotação orçamentária do COMUS; Of. 379/17 – SESAU – resposta ao ofício 090/17 – COMUS (PC 2º
QD-17); Of. 030/17 – SOMAR – solicitação de acompanhamento para um paciente no bairro de Maresias; Of.
295/2017 – FSPSS ref. PC 06/2017; Of. 389/17 – SESAU resposta ao Of. 78/2017 Comus; Of. 402/17 – SESAU
resposta Of. 79/2017 Comus; Of. 019/17 – VISA ref. Números Zoonoses; Of. 350/17 – FSPSS ref. PC 07/2017;
Of. 128/17 – Sindserv ref. Indic. Patty Saydel; Of. 429/2017 – SESAU ref. Indic. Membros Conselho; Of. AMESSI
– Justificativa Faltas; Of. Fed. Costa Atlântica – ref. Indic. Membro; Of. 460/17 – SESAU resposta ao Of.
100/2017 Comus; Of. 01/17 – AUDISUS resposta Of. 106/2017 Comus; Of. 486/17 – SESAU resposta ao Of.
95/2017 Comus.Relação de Remessa FMS: Guia datada de 19/07/2017 – PC HCSS – 2º Quadrimestre/17;
Guia datada de 26/07/17; Guia datada de 02/08/17 – PC 2º QD-17.; Guia datada de 21/08/2017; Guia datada de
28/08/2017; Guia datada de 04/09/2017. Resolução COMUS: Nº 025/17 – Indicação de membro do COMUS
para compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município de São
Sebastião e Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus; Nº 026/17 – Formação da Comissão de
Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, 027/17 – Formação da Secretaria Executiva do COMUS,
028/17 – Formação da Comissão de Ética do COMUS, 029/17 – Indicação para substituição no conselho fiscal
da Fundação de Saúde, 030/17 – Projeto de Inserção da Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família do
Pontal e Boiçucanga II, 031/17 – Inclusão de suplentes no Conselho Curador da Fundação de Saúde, 032/17 –
Formação da Comissão de Formação dos Conselhos Gestores de Unidade – C.G.U.’s, 033/17 – Indicação de
membros do COMUS para compor o Comitê de Mortalidade, 034/17 – aprovação do Regimento Interno do
COMUS, 035/17 – Aprovação do SISPACTO 2017; 036/17 – aprovação LOA 2018.
ORDEM DO DIA:

1- Aquisição de Equipamento da Especialidade Endodontia para o CEO;
2- Apresentação do Curso de Formação para Conselheiros de Saúde por meio do Centro de
Ata da 228ª Reunião Ordinária do COMUS 12/09/17
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Formação – CEFOR;
3- Processo Eleitoral – Edital de Convocação para composição 2018-2019;
4- Reposição de membros das Comissões: 4.1- Comissão de Finanças – COFIN; 4.2- Indicação
de membros para compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio Hospital; 4.3Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde;
5- Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S
6-Assuntos Gerais: 6.1- Secretaria de Governo – Sra. Luz Marina; 6.2- Processo 6700/2012 –
Revogação Lei 1531/02 (DNA pago pelo Município); 6.3- Desligamento da entidade Cáritas na
composição do COMUS; 6.4- Ingresso da entidade Pastoral da Saúde – Paróquia de São
Sebastião na composição do COMU; 6.5- Alteração no horário das reuniões; 6.6-Alteração da
Lei do Comus; 6.7- Curso de Capacitação para conselheiros ministrado pelo Tribunal de Contas
do Estado – TCE; 6.8- FSPSS - Sr. Adilson.
Sra. Isabel agradeceu a presença dos representantes do Centro de Formação – CEFOR presentes a
reunião em pauta. Em seguida, Dra. Sonia solicitou adiantamento do 2º item de pauta devido às
condições climáticas para atravessar o canal de Ilhabela, sendo consentido pela plenária. A seguir,
passou-se a ordem do dia.
1- Aquisição de Equipamento da Especialidade Endodontia para o CEO: Dra. Sonia, agradeceu
aos representantes do CEFOR pela gentileza de conceder o adiantamento do item de pauta, em
seguida apresentou a equipe de coordenadores da Divisão de Odontologia. Na sequência informou
que fizeram um índice oficial para o Município a pedido do Dr. Daniel Capitani . informou que fizeram
este índice objetivando o planejamento de ações de odontologia para que os recursos humanos e
financeiros sejam otimizados da forma correta, visando a qualidade do serviço e de encontro às
necessidades da população. Salientou que o estudo efetuado mostrou que será preciso investir mais
em prevenção e promoção à saúde, bem como melhorar o índice de diagnóstico de cárie, porém o
Município é bem atuante nas ações curativas, fato este que tem evitado extrações dentárias.
Concluindo informou que a Divisão de Odontologia utilizará este levantamento objetivando o
planejamento de ações futuras e que esta administração está primando por usar métodos científicos
para utilização de recursos. Dr. Aerton, Coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas
- CEO deu início a sua apresentação efetuando um breve histórico de sua vida profissional dentro do
Centro de Espciaqlidades – CEO. Em seguida, discorreu sobre as melhorias efetuadas na referida
unidade no ano de 2017, objetivando a melhoria e contribuindo para qualidade do serviço, sendo
estas: criação de uma sala de esterilização de materiais, sala de estudo, implantação de dois
equipamentos, etc. Em seguida, discorreu sobre a funcionalidade do equipamento a ser adquirido
para a implantação da técnica de instrumentação rotatória de canais. Explicou que estes
equipamentos são mais eficazes que a técnica manual atualmente utilizada no CEO. Considerou que
com a nova técnica ocorrerá uma relevante economia de tempo durante o tratamento do paciente,
aumentando o número de pacientes a serem atendidos, bem como a diminuição das filas de espera.
Salientou que a técnica apresentada já vem sendo adota pelos profissionais dentistas em suas clínicas
particulares e não trata de nenhuma novidade. Explicou que o projeto aborda a reivindicação da
compra dos seguintes equipamentos: 02 Motores Rotatórios; 02 Localizadores Apicais; 02
Sensores intra-orais de imagem e 02 Notebooks, a serem utilizados no Centro de
Especialidades Odontológicas, somando-se o valor total de R$ 34.478,00 para a implantação do
referido Projeto e que para se efetivá-lo será necessária a alteração da rubrica já suplementada
e autorizada para aquisição de insumos para verba de investimentos. Explicou que esta verba já
suplementada não pode ser direcionada para a compra de equipamentos. Dr. Daniel explicou que
essa verba disponibilizada pelo Estado não era utilizada e acumulou. Diante do informado, solicitou o
apoio do COMUS para solicitarmos a transferência da rubrica junto ao Ministério da Saúde,
objetivando a compra dos referidos equipamentos. Sra. Jacqueline (FMS) explicou que toda verba
carimbada corre o risco de ser devolvida para união caso não seja utilizada, mesmo que já esteja
suplementada. Informou que a Prestação de Contas é anual por meio do Relatório de Gestão e
SIOPS. Disse que no caso em pauta, o recurso destinado ao CEO foi pactuado com a rubrica de
Ata da 228ª Reunião Ordinária do COMUS 12/09/17
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custeio e esta não tem a legalidade de ser utilizada em rubrica de investimento, sendo assim o recurso
ficou acumulado. Salientou que esta não é uma característica exclusiva do CEO, acontece com outros
segmentos. Explicou que o recurso é repassado mensalmente e fica aplicado numa conta especifica.
Finalizando, Dr. Aerton informou que outros projetos passarão pela apreciação do COMUS. Sra.
Isabel colocou em votação a alteração na rubrica de custeio do recurso enviado para o CEO para
rubrica de investimento, possibilitando a compra dos seguintes equipamentos: 02 Motores Rotatórios;
02 Localizadores Apicais; 02 Sensores intra-orais de imagem e 02 Notebooks, a serem utilizados no
Centro de Especialidades Odontológicas, sendo aprovado por unanimidade pela plenária.
2- Apresentação do Curso de Formação para Conselheiros de Saúde por meio do Centro de
Formação – CEFOR: Professor Ricardo Chaves de Carvalho, diretor da Escola Técnica do SUS e
atual coordenador na Formação de Conselheiros de Saúde. Informou que a área de abrangência
compreende 66 municípios do Estado de São Paulo. Discorreu sobre o papel dos Conselheiros a partir
da Lei Complementar 141/2012. Disse que o Conselheiro deixa o lado fiscalizador para assumir o
papel de ordenador de uma política de saúde, desenvolvendo de certa forma um olhar para eficácia e
efetividade da aplicação dos recursos de saúde. Disse que a busca do entendimento da falta de
adesão dos conselheiros às capacitações que lhes são oferecidas é o objeto de trabalho do seu
mestrado, sendo que quando da realização das Conferências a solicitação de capacitação para
conselheiros é freqüente como propostas colocadas. Disse que durante o curso estarão levantando a
questão sobre o papel do conselheiro e suas dificuldades. Salientou que com a mudança significativa
na Emenda Constitucional, na qual o Município assume a responsabilidade de gerir os recursos
enviados pelo Estado, utilizando duas caixas (Custeio e Investimentos), é preciso estar bem atento
para Ações voltadas para a Atenção Básica, pois estas são as ações primordiais do Município
(prevenção e promoção da saúde). Com a mudança no repasse financeiro, o gestor poderá alocar os
recursos de outras formas que não as preconizadas pelo Estado, ele terá mais autonomia para gerir os
recursos de acordo com as suas necessidades. Em seguida efetuou o seguinte questionamento aos
conselheiros: Como poderão acompanhar as políticas públicas de saúde sem terem realizado as
devidas capacitações. Informou que o recurso utilizado para a formação de conselheiros faz parte de
uma fatia da Educação Permanente e esta financia todas as ações voltadas para a Educação.
Considerou inadmissível um curso preparado para 40 conselheiros e somente 3 ou 4 participarem.
Disse que na pactuação para este curso a ser ministrado, ficou acordado que o Município de São
Sebastião e Ilhabela fariam juntos, porém não obtiveram retorno do Município de Ilhabela e assim que
chegar a São Paulo oficiará a diretora do Departamento Regional de Saúde para que oficialize o
Secretário de Saúde de Ilhabela. Salientou que a Lei 141/2012 em um dos artigos fala da
obrigatoriedade do gestor em oferecer cursos de capacitações para conselheiros de saúde e que isto,
atualmente vem sendo cumprido. Disse ainda que a falta de conhecimento, atestada pelos
Conselheiros, não servirá mais como desculpas para desenvolvimento das atividades, podendo este
responder judicialmente por isto. Disse que tanto o Governo Municipal, Estadual e Federal estão
atualmente em parceria para ofertar cursos de capacitação e Educação Permanente. Sra. Dirceia
sugeriu que o curso fosse estendido para a Comissão de Saúde da Câmara, objetivando o
entendimento do papel dos Conselheiros. Sr. Ricardo disse que podem até abrir exceção desde que o
COMUS tenha a prioridade de participação. Por último disse não entender as cobranças em
conferências, sejam elas municipais, estaduais ou nacionais pelo direito de participar de capacitações
e quando lhes é oferecido não há adesão por parte dos conselheiros. Informou que o curso
compreende 11 encontros e tem previsão para começar em outubro de 2017, horário entre 08h00min
e 8h: 30m até as 16h ou 16h: 30m, com periodicidade quinzenal e data a ser determinada e que será
servido um brunch (café/almoço). Sra. Ana Maria informou que o curso poderá ser realizado na
SESAU ou SEDUC depois que conselheira Leísa confirmar com a Secretária de Educação. Sra.
Isabel colocou em votação, que o curso será realizado aos sábados com periodicidade quinzenal,
ficando para ser definido somente o local, sendo aprovado pela maioria dos votos da plenária.
3- Processo Eleitoral – Edital de Convocação para composição 2018-2019: Sra. Isabel informou
que em dezembro deste ano encerrará o mandato vigente (2015-2017) e que novo processo eleitoral
Ata da 228ª Reunião Ordinária do COMUS 12/09/17
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precisa ser aberto. Em seguida efetuou a leitura do Edital de Convocação para o processo eleitoral e
salientou que o período de inscrição será de 01 a 31 de outubro de 2017. Conselheiro Guilherme
solicitou que seja observada a participação do controle social com relação à isenção de vínculo direto
ou indireto com o Governo. Sra. Isabel informou que o Processo eleitoral será divulgado na mídia local
e a documentação enviada será analisada conforme rege o Regimento atual do COMUS. Por último,
solicitou apoio da plenária com relação à divulgação.
4- Reposição de membros das Comissões: 4.1- Comissão de Finanças - COFIN: Sra. Isabel
informou que existe uma vaga na Comissão de Finanças, segmento Trabalhadores do Serviço de
Saúde, candidatou-se a Conselheira Ana Elisa, aprovada por unanimidade pela plenária. E que a
Sesau indicou por meio do ofício 486/2017 – SESAU – GS os seguintes membros: Carlos Roberto
Pinto (titular) e Giuliana Zen Petisco Del Porto (suplente) para participação da COFIN.
4.2- Indicação de membros para compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio
Hospital: Conselheiro Guilherme Seixas Santana de Lima se candidatou como membro titular em
substituição a Tania Regina Sarak, permanecendo como membro suplente Adilson Ferreira de
Moraes, sendo aprovado por unanimidade pela plenária.
4.3- Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Não houve manifestação de
interesse de participação pelos membros presentes. Sra. Isabel sugeriu deixar para a próxima
reunião ordinária.
5- Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S: Conselheiro Guilherme chamou atenção dos
membros que compõem a Comissão formada para implantação dos Conselhos Gestores e solicitou
empenho porque apesar de já ter ocorrido uma reunião ainda existe muito trabalho a ser feito.
6- Assuntos Gerais: 6.1- Secretaria de Governo – Sra. Luz Marina, Secretária de Governo disse
que sua presença a reunião em tela tem o objetivo de trazer o apoio oferecido pelo Prefeito Felipe
Augusto, objetivando o fortalecimento de todos os Conselhos Municipais de São Sebastião. Informou
que estão fazendo um levantamento das necessidades e dificuldades enfrentadas pelos Conselhos no
sentido estrutural, contábil, jurídico e outros. Falou também da intenção de resgatar a casa dos
Conselhos, bem como a reativação dos Conselhos inativos e participação popular nos Conselhos
Municipais.
6.2- Processo 6700/2012 – Revogação Lei 1531/02 (DNA pago pelo Município): Sra. Isabel
informou que esta lei obrigava o município a pagar o DNA e ela foi revogada em decorrência da
obrigatoriedade do Estado em financiar esta despesa, sendo assim informou que o processo será
arquivado no COMUS.
6.3- Desligamento da entidade Cáritas na composição do COMUS: Sra. Isabel informou que a
entidade Cáritas foi desligada deste Conselho por atingir um número de faltas injustificadas elevadas e
que todas as medidas tomadas respeitaram o Regimento Interno do COMUS e que também houve a
manifestação oficial da entidade em não dar continuidade na participação.
6.4- Ingresso da entidade Pastoral da Saúde – Paróquia de São Sebastião na composição do
COMUS: Sra. Isabel informou que a entidade Pastoral da Saúde – Paróquia de São Sebastião
manifestou interesse em ocupar a vaga deixada pela entidade Cáritas, desligada recentemente do
COMUS. Informou que a documentação foi aprovada e preenche os requisitos legais elencados pelo
Regimento Interno do COMUS, sendo o ingresso aprovado por unanimidade pela plenária.
6.5- Alteração no horário das reuniões: Sra. Isabel informou que existe uma necessidade na
mudança do horário para realização das reuniões do COMUS. Sugeriu como Secretaria Executiva,
que o horário de início das reuniões seja às 15 horas com término previsto para as 17 horas,
permitindo a participação de funcionários da Secretaria da Saúde que residem em outro município,
bem como aproveitar o horário comercial. A plenária sugeriu que se consultassem os conselheiros
ausentes por e-mail para aprovação na próxima reunião extraordinária. Sugestão acatada.
6.6-Alteração da Lei do Comus: Sra. Isabel informou que será necessária a revisão da Lei do
COMUS 1990/2009, alterada pelas leis 2403/16 e 2404/2016, objetivando regularizar alguns itens
relacionados à composição do COMUS que atualmente estão engessando o desenvolvimento dos
trabalhos. Sendo assim será preciso uma comissão seja formada para este fim. Em seguida
Ata da 228ª Reunião Ordinária do COMUS 12/09/17
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disponibilizou o momento para eleição da comissão, sendo eleitos os seguintes membros: Carlos
Alberto de Sant’Anna (segmento Usuários), Isabel Cristina do Nascimento Oliveira (segmento
Usuários) Guilherme Seixas Santana de Lima (segmento Trabalhador), Adilson Ferreira de Moraes
(segmento Governo) e Leísa Grandchamp Souza Salvador ficará como ouvinte pelo segmento
Governo. Formação aprovada por unanimidade pela plenária. Sra. Ana Maria, administrativo do
COMUS, informou que disponibilizará a referida Lei do COMUS para que apreciem e façam sugestões
de alteração caso observem Necessidade.
6.6- Empresa Rizzo: Conselheiro Carlos Alberto (Gilbertinho) teceu alguns esclarecimentos sobre
o veiculado na mídia a respeito da referida empresa. Informou que o COMUS está analisando este
caso desde 2016 e que vários documentos foram emitidos pelo COMUS a pedido da COFIN. Em
seguida informou que os membros da COFIN ficaram sabendo pelas redes sociais que houve o
pagamento no valor de R$ 1.800.000,00 com a rubrica do SUS como forma de pagamento do serviço
de monitoramento de câmeras. Salientou que o COMUS efetuou todos os trâmites necessários com
relação à matéria solicitando desde esclarecimentos até a suspensão dos serviços por ela prestados.
Por último informou que a empresa não cumpriu com boa parte do serviço contratado com relação à
qualidade, equipamentos e conclusão do serviço em geral. Salientou que o COMUS desconhecia
qualquer forma de pagamento a empresa, até porque o serviço prestado não condiz com o contratado.
Informou que o COMUS solicitou abertura de processo de auditoria para detalhamento do caso com a
empresa Rizzo e assim que a COFIN tiver os esclarecimentos os trará para conhecimento da plenária.
Sra. Dirceia informou que este assunto fez parte do discurso do vereador Gleivison na Câmara
Municipal e que ele fez questionamentos com relação ao posicionamento do COMUS.
6.7- Curso de Capacitação para conselheiros ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado –
TCE: Sra. Isabel informou que o curso foi realizado no dia 11 de setembro, na Câmara Municipal de
São José dos Campos, e participaram os seguintes conselheiros: Isabel Cristina do Nascimento
Oliveira, Carlos Alberto de Sant'Anna, Guilherme Seixas Santana de Lima e Adilson Ferreira do
Moraes. Disse que o curso foi muito proveitoso, pois disponibilizaram diversos canais para
esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, principalmente com relação às questões voltadas para a
prestação de contas.
6.8- FSPSS - Sr. Adilson informou que a Fundação de Saúde Pública – FSPSS passou por processo
de auditoria do Estado durante três dias e que foi apresentado 95% de tudo que lhe foi solicitado.
Disse que teve um questionamento com relação a um admissional ocorrido em 2014.
Sra. Isabel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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 por Isabel
Cristina do Nascimento Oliveira. Sebastião, 12 de setembro de 2017.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES da SECRETARIA EXECUTIVA.
Adilson Ferreira de Moraes

Tereza Cristina Feitosa de Souza

Camila Ribeiro Puerto

Leísa Grandchamp Souza Salvador

Rosana Fleury Zerlotti

Isilda Aparecida de Rezende Giudice

Guilherme Seixas Santana de Lima

Ana Elisa Barbosa Cavichi

Vera Marcia Capovilla

Viviane Moura Snodgrass

Evanildes Alves dos Santos Andrade

Dirceia Arruda de Oliveira

Carlos Alberto de Sant’Anna

Maria Aparecida Dias Santos Prado

Paulo Vitor de Oliveira

Marta Mariane Soares C. Parise

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira

Clausius Pestana

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.

Ata da 228ª Reunião Ordinária do COMUS 12/09/17

Página 5 de 5

