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Aos Vinte e Seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (26/09/2022) teve início às 1 
15h15 a reunião Ordinária do COMUS (Conselho Municipal de Saúde). Dra. Rosana Gravena e Dirceu 2 
Mascarenhas Sobrinho solicitaram justificativa de ausência. Claudimar inicia a reunião dando sequência à 3 
pauta do dia. I – Aprovação da Ata da reunião anterior (22/08/2022): Jair Santiago pergunta se a 4 
apresentação do Consultório na Rua foi devido à sugestão que o mesmo havia feito no ano de 2021, pois 5 
não estava constando na Ata que a apresentação era sugestão do mesmo. Claudimar diz que as 6 
apresentações na maioria das vezes são realizadas conforme sugestões e que só poderá constar em Ata o 7 
que foi falado na reunião. Sem nenhuma observação apresentada foi realizada a aprovação. “Ata aprovada 8 
na íntegra por todos os presentes”. II- Ordem do dia: a) Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria 9 
de Saúde do 2º quadrimestre de 2022 (maio a agosto):  10 
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 45 
Claudimar pergunta se alguém tem alguma observação para ser feita, pois receberam o documento 46 
antecipadamente. Rebeca Ferreira, Diretora de Planejamento e Regulação de Serviços de Saúde, solicita 47 
que seja corrigido o número de cirurgias de urgência realizadas no Hospital São Francisco de Assis, pois 48 
consta no 2º quadrimestre de 2022 o número de 295 cirurgias e foram realizadas na realidade 87 cirurgias. 49 
Adenilson de Marins pergunta o porquê da diferença dos números de cirurgias realizadas. Rebeca explica 50 
que foi um erro de digitação que acabou passando na hora de enviar aos conselheiros. Ao fazer a 51 
conferência e perceber a diferença no resultado de um ano para o outro, percebeu-se o erro. Sem mais 52 
nenhuma correção solicitada, foi realizada a aprovação. “Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 2º 53 
quadrimestre do ano de 2022 aprovada por todos os presentes”. Jair Santiago gostaria de saber qual o 54 
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aumento de consultas após a iniciação dos estagiários da Faculdade Humanitas nas Unidades de Saúde. 55 
Joyce da Silva, Diretora de Atenção Básica, explica que os resultados estão somados aos apresentados da 56 
Atenção Básica na prestação de contas. Esclarece que possuem o Internato em Atenção Básica em dez 57 
Unidades de Saúde com alunos internos que atendem junto com o médico preceptor.  Foram realizadas 58 
6.601 (seis mil seiscentas e uma) consultas pelos médicos preceptores juntamente com os alunos. Diz que 59 
pode fazer uma estratificação somente com os resultados por preceptoria e trazer para a próxima reunião. 60 
Existe também o Internato de Saúde Mental nos CAPS e Ambulatório de Saúde Mental que estão presentes 61 
na Diretoria de Atenção Especializada, e o Internato de Saúde Coletiva para as áreas administrativas (apoio 62 
institucional ou apoio em saúde), que estão no Consultório na Rua, Melhor em Casa, no Setor de 63 
Regulação, no apoio institucional, na Vigilância em Saúde e no Ambulatório de Infectologia. II - b) 64 
Aprovação da LOA 2023 – Lei Orçamentária Anual: Claudimar explica que conforme e-mail enviado no dia 65 
23/09/2022 para os conselheiros receberam do setor de Planejamento os resultados da LOA 2023 – Lei 66 
Orçamentária Anual, e de pronto já enviaram para os mesmos por e-mail e através do grupo no aplicativo 67 
Whatsapp. A LOA 2023 deve ser enviada para Câmara Municipal de Jacareí até o dia 30/09/2022. Sugere 68 
uma votação para que a LOA 2023 possa ser aprovada na reunião de hoje (26/09/2022) ou que convoquem 69 
uma reunião extraordinária para quinta feira dia (29/09/2022). A LOA – Lei Orçamentária Anual se resume 70 
aos resultados que constam no relatório recebido do Planejamento e enviado aos conselheiros. Diz que 71 
Marília, Diretora Financeira da Secretaria de Saúde, irá fazer uma apresentação dos resultados para todos, 72 
e ao final da apresentação os conselheiros irão votar se fazem a aprovação na reunião de hoje 73 
(26/09/2022) ou se convocam uma reunião extraordinária. Sr. Adenilson solicita os resultados impressos, e 74 
os mesmos são entregues para os conselheiros presentes. Marília esclarece que a LOA 2023 é um dos 75 
instrumentos de planejamento, o qual se destina os impostos que serão arrecadados pelo município 76 
fazendo uma previsão deste valor. São despesas que provavelmente terão no próximo ano e a LOA vem 77 
para distribuir este valor que, provavelmente será arrecadado, nos devidos lugares. Inicia a apresentação:    78 

 79 
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Diz que vinculadas são as verbas recebidas do Governo Federal, Estadual entre outros. Tesouro são verbas do 80 
município. Explica todos os itens existentes no planejamento. Para o orçamento do ano de 2023 totalizaram 81 
R$ 360.730.102,00 (Trezentos e sessenta milhões setecentos e trinta mil e cento e dois reais) que 82 
comparados aos anos anteriores é um bom valor, pois até o momento para o ano de 2022 estão com um 83 
gasto de em média R$ 266.000.000,00 (Duzentos e sessenta e seis milhões) de orçamento, mas este valor 84 
pode ir se alterando durante o ano, caso haja necessidade, principalmente por conta de recursos vinculados, 85 
emendas impositivas ou algum recurso que não estavam esperando. Só para poderem fazer uma 86 
comparação, Marília fala sobre a média dos orçamentos de anos anteriores: 2018 – 220.000.000,00 87 
(duzentos e vinte milhões), 2019 – 243.000.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões), 2020 – 88 
275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões), 2021 – 300.000.000,00 (trezentos milhões) incluindo a 89 
verba COVID e 2022 – 266.000.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões). Diz que para um ano que 90 
esperam não ter mais a COVID, é um bom orçamento. Valter Antonio pergunta sobre a execução real do 91 
orçamento do ano de 2021, ou seja, o quanto foi gasto neste ano. Marília diz que essa informação consta na 92 
Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2021 e logo após acha a informação para ser passada a todos. As 93 
despesas do ano de 2021 terminaram com o valor de R$ 282.000.000,00 (duzentos e oitenta e dois milhões 94 
de reais) sem contar as despesas que são pagas em Janeiro/2022.  Adenilson de Marins gostaria de saber 95 
sobre o Programa Mais Médicos, pois sabem que o programa já não existe mais. Joyce da Silva diz que 96 
atualmente existem dezenove médicos que ainda fazem parte do programa com previsão de saída somente 97 
no final do ano de 2023, por conta disto, deve constar na previsão essa despesa para planejamento. 98 
Adenilson Marins pergunta se a previsão de orçamento para manutenção do COMUS – Conselho Municipal 99 
de Saúde, nos anos anteriores, foi gasto o valor provisionado. Marília diz que na maioria das vezes não chega 100 
nem próximo, mas é uma verba que pode ser gasta com diárias, cursos, palestras, inscrições, congressos, 101 
conferências, motoristas, material para impressão entre outros, mas por conta da pandemia não houve 102 
eventos. Adenilson pergunta sobre Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica, diz que devido 103 
ao corte da Farmácia Popular, se já está previsto este aumento para a farmácia do município. Marília diz que 104 
se refere aos medicamentos comprados pelo município e hoje o gasto é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 105 
reais) por mês e a maior parte é o município que paga. Paulo Roberto, Diretor Administrativo, informa que 106 
muitos remédios entregues na Farmácia Popular a Prefeitura nunca deixou de entregar. Eliana Araújo 107 
pergunta se entram os medicamentos de ordem judicial nesse valor e Marília informa que estes são 108 
medicamentos comprados e fornecidos pelo município. Valter Antônio gostaria de entender melhor sobre a 109 
Subvenção – Hospitais que consta no planejamento da LOA. Marilia explica que são os convênios com os 110 
hospitais e neste valor está presente à subvenção da Santa Casa, ou seja, convênio com a Santa Casa, 111 
Hospital São Francisco, UPA Dr. Thelmo, UPA Meia Lua, SIM, CEPAC e CVV, e a denominação hospitais se dá 112 
por conta do código contábil. O valor de 151.399.978,00 (cento e cinquenta e um milhões, trezentos e 113 
noventa e nove mil e novecentos e setenta e oito reais) é somente verba do município. Valter Antônio, em 114 
relação ao planejamento para construção e reforma, quais unidades serão contempladas. Paulo Roberto 115 
informa que a previsão para o ano que vem (2023) é a reforma da Unidade de Saúde do Jardim Flórida, 116 
Unidade de Saúde e UPA do Parque Meia Lua. Adenilson de Marins pergunta sobre o planejamento para 117 
cuidados pós COVID, pois gostaria de saber se foi implantado somente para o ano de 2023. Marília informa 118 
que no ano de 2022 já existe este planejamento. Dra. Aguida diz que foi preciso, por conta da COVID o 119 
comprometimento, principalmente da parte respiratória, das pessoas infectadas foi muito intenso, por isso o 120 
incremento no procedimento de fisioterapia. Sem mais dúvidas apresentadas para serem esclarecidas, 121 
Claudimar abre a votação para aprovação da LOA 2023 na reunião de hoje (26/09/2022) ou votação da LOA 122 
2023 em reunião extraordinária no dia 29/09/2022. Conselheiros favoráveis à votação na reunião de 123 
26/09/2022: Eliana, Davina, Ana Cristina, Aguida, Joyce, Renato e Raquel. Conselheiros favoráveis à votação 124 
na reunião do dia 29/09/2022: Adenilson, Karina que justifica estar solidária aos conselheiros do segmento 125 
da mesma, Jair Santiago e Solange. De acordo com a votação foram 07 (sete) votos para aprovação da LOA 126 
2023 na reunião de hoje (26/09/2022) contra 04 (quatro) votos para uma reunião extraordinária. Seguimos 127 
com a pauta para aprovação da LOA 2023 – Lei Orçamentária Anual, conforme votação dos conselheiros. 128 
Adenilson de Marins aprova com ressalva, pois gostaria de ter tido mais tempo para entendimento do 129 
planejamento. Jair Santiago não aprova e justifica que o prazo existente no Regimento Interno do COMUS 130 
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não foi respeitado, apesar de entender que a LOA 2023 foi recebida somente no dia 23/09/2022, e não teve 131 
tempo de estudar o planejamento, Solange aprova com ressalva, pois o prazo foi muito curto para 132 
entendimento sobre o planejamento. “LOA 2023 – Lei Orçamentária Anual, aprovada com duas ressalvas e 133 
um voto contrário.” Claudimar diz que os prazos devem ser cumpridos, mas que imprevistos acontecem, o 134 
colegiado está presente para deliberar, e é livre para votar a favor ou contra, mas não podiam deixar de 135 
trazer a LOA para aprovação, pois é um planejamento de grande importância para o Município de Jacareí, e 136 
eles como gestores, também tem prazos a serem cumpridos. No caso da LOA seria até o dia 30/09/2022 para 137 
envio a Câmara Municipal de Jacareí. Aproveita para reforçar o convite para a apresentação da Prestação de 138 
Contas da Secretaria de Saúde do 2º quadrimestre de 2022 no dia 27/09/2022 às 15h00 em Audiência 139 
Pública na Câmara Municipal. Sr. Jair Santiago aproveita para informar que para eles, do segmento 140 
trabalhador, fica difícil conseguir a liberação para participar. Claudimar diz que irão tentar alinhar esta 141 
questão. Aproveita para sugerir que podem fazer uma apresentação sobre a LDO – Lei de Diretrizes 142 
Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamentária Anual. Daniel Pereira diz que deve ser passada todas as peças 143 
orçamentárias, desde o Plano Plurianual, LDO e LOA. Paulo Roberto sugere também que seja convidado o 144 
diretor da área de planejamento para esclarecer melhor as dúvidas. Claudimar verá a possibilidade dessa 145 
apresentação com o Sr. Guilherme, Diretor do Planejamento, e trará as datas possíveis para serem 146 
deliberadas pelo colegiado. III – Expediente do dia: a) Apresentação dos dados COVID-19: Dra. Aguida 147 
informa que houve um aumento no número de atendimentos de casos respiratórios, principalmente as 148 
segundas e terças-feiras, mas não de casos COVID positivos. Aumentaram novamente o quadro de médicos 149 
para atendimento e não houve internações de casos. Os mutirões continuam sendo realizados na Santa Casa 150 
e no mês de agosto foram realizadas 670 cirurgias. O centro cirúrgico conta com 04 (quatro) salas, mais 01 151 
(uma) sala para pequenas cirurgias. O plano operativo da Santa Casa é de 162 cirurgias de urgência, 557 152 
cirurgias eletivas e 395 cirurgias do mutirão, o que alivia bastante as filas. Dra. Aguida sugere para o mês que 153 
vem uma apresentação estratificada do que já foi realizado. Adenilson de Marins informa sobre um paciente 154 
que está aguardando um encaminhamento há uma no para especialidade oftalmologia, pois está com a visão 155 
totalmente comprometida. Dra. Aguida explica que no caso de consulta com o especialista, o tempo de 156 
espera é maior por conta da dificuldade em contratar o médico oftalmologista. Deve agendar consulta na 157 
Unidade de Saúde de Referência para poder ser encaminhado para o especialista no SIM – Serviço Integrado 158 
de Medicina. Sugere que o mesmo passe o nome do paciente para Joyce da Silva e a mesma pode solicitar a 159 
busca pelo paciente para poderem entender o que está ocorrendo. Dados COVID: Fábio de Carvalho inicia a 160 
apresentação dos Dados: 161 
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 167 
Informa que os dados estão atualizados até o dia 17/09/2022. Diz que houve uma queda nos casos 168 
confirmados e notificados. Em relação aos casos notificados, apenas 10% vem tendo positividade. O sistema 169 
SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe passa ainda por instabilidade, por conta disto, os dados 170 
de internações das últimas três semanas não estão atualizados. Desde o dia 22/09/2022 não há internações 171 
nos leitos de UTI nem na rede privada e nem na rede pública. Todos os casos de adultos com síndrome 172 
respiratória são atendidos na Santa Casa local e crianças na UPA Dr. Thelmo.  Em relação aos casos de gripe, 173 
houve um aumento por conta do tempo frio. A cobertura vacinal na população elegível está com mais de 100%, 174 
pessoas acima de três anos de idade. Fabio de Carvalho diz que o ano está bem atípico em questão das chuvas, 175 
temperatura, umidade do ar. O inverno foi muito seco, por isso o aumento dos casos de doenças respiratórias. 176 
Também gerou o aumento de casos de dengue no inverno e os órgãos competentes vêm estudando o porquê 177 
da mudança na história natural de todas as doenças. Em relação à Monkeypox – MPK, o Município de Jacareí 178 
até o momento, tem cinco casos confirmados, nenhum deles em fase de transmissão e também não foi 179 
identificado transmissão dentro da cidade. Existem quatro casos aguardando o resultado dos exames e seguem 180 
em isolamento, os demais casos já estão fora do isolamento. O acompanhamento dos casos confirmados é 181 
realizado pela Vigilância à Saúde e pela Unidade de Saúde de referência. Sem dúvidas apresentadas, Claudimar 182 
dá sequência a pauta. III – b) Informes: Jair Santiago e Adenilson de Marins se inscreveram para informes. 1) 183 
Jair Santiago informa que está tendo muita reclamação em relação à internet da UBS Central. Gostaria de saber 184 
se o contrato já foi revisto para ver se estão entregando o que foi contratado. Paulo Roberto diz que a internet 185 
está junto com COE e já foi acionada a Diretoria de TI – Tecnologia de Informática na Administração para 186 
resolver, pois o contrato é firmado por eles. 2) Jair Santiago pergunta sobre os novos contratos de veículos que 187 
entrará em vigência, pois no setor que o mesmo trabalha, o Consultório na Rua, foi contemplado com uma Van, 188 
o que irá dificultar os resultados do serviço prestado. Sabe que não podem especificar modelo, mas a Doblô 189 
seria o ideal ou algum modelo compatível. Paulo Roberto pergunta se é o entendimento da supervisão 190 
também, pois a Doblô não é mais fabricado e os carros para transporte de paciente não podem ser adaptados. 191 
Solicita que a Supervisão do Consultório na Rua encaminhe a reclamação para a Diretoria de Atenção Básica e 192 
sugere que procurem um carro que possa atender as necessidades do programa e essa informação seja 193 
passada para ele. 3) Jair Santiago diz que em relação aos alunos da Faculdade Humanitas, os mesmos tem 194 
gostado bastante da vivência do trabalho no Consultório na Rua, gostariam até de ter mais dias de atuação. Em 195 
relação ao atendimento na UPA Dr. Thelmo, percebem que a pessoa em situação de rua não tem um 196 
atendimento adequado. Dr. Carlos Vilela, Diretor de Urgência, explica que já foi conversado, até mesmo em 197 
reunião do COMUS, sobre o fluxo de atendimento na UPA Dr. Thelmo. A pessoa em situação de rua tem que 198 
seguir o mesmo fluxo, passar por acolhimento e aguardar de acordo com a gravidade do caso. Em relação à 199 
conduta médica há de ser respeitada. Angela Gomes informou que houve um caso na UPA Dr. Thelmo onde a 200 
estudante de medicina presente no Programa Consultório na Rua, questionou a conduta da médica, e a mesma 201 
reclamou para a supervisão da UPA que passou para a Diretoria de Atenção Básica. Jair Santiago diz que 202 
existem muitos relatos de pacientes em situação de rua sobre o descaso no atendimento na UPA e em 203 
Unidades de Saúde se forem sozinhos, por isso sempre preferem estar com a equipe do Consultório na Rua. 204 
Dra. Aguida sugere que seja realizado uma estratificação para poderem identificar o problema, pois em média 205 
são atendidas quatrocentas pessoas na UPA e talvez possam identificar o dia que ocorreram os atendimentos. 206 
Raquel de Souza diz que a Unidade de Saúde 12 horas em que trabalha, atende muitas pessoas em situação de 207 
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rua e pacientes da Casa de Passagem. Todos passam pela triagem e se for identificado alguma urgência são 208 
atendidos na hora, senão tem que aguardar, esse é o fluxo. Dr. Carlos Vilela diz que qualquer pessoa passa pela 209 
triagem, mas podem ser reavaliados conforme o estado em que se encontram. Claudimar diz que entende a 210 
dificuldade da pessoa em situação de rua em aguardar, porém temos que ter um olhar global e se não for 211 
prioridade tem que aguardar. Os servidores do Consultório na Rua devem fazer o acompanhamento e orientar 212 
em relação ao fluxo. 4) Jair Santiago gostaria de saber sobre a atualização do horário da reunião do COMUS no 213 
site da Prefeitura. Claudimar informa que já foi solicitado para a comunicação e que dependem da demanda do 214 
setor para a atualização no site. Diz que o e-mail está disponível para todos que quiserem verificar. 5) Jair 215 
Santiago diz que no Regimento Interno do COMUS diz que todo assunto discutido nas reuniões devem ser 216 
divulgados. Claudimar diz que assuntos discutidos no COMUS constam na Ata, e a mesma é divulgada no site 217 
da Prefeitura todo mês. Karina Costa diz que o conselho que está mais atualizado no site da Prefeitura é o 218 
COMUS. 6) Jair Santiago informa sobre o contraceptivo Implanon e quer saber se o município fornece. Dra. 219 
Aguida explica que é um contraceptivo feito através do implante de um dispositivo, de custo elevado e que não 220 
faz parte do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, fornecidos pelo SUS – Sistema Único de 221 
Saúde. 7) Paulo Roberto sugere para Jair Santiago que sobre assunto mais técnico, fazer a solicitação antes, 222 
porque muitas vezes os Diretores não tem a resposta na hora, como por exemplo, do medicamento citado. 223 
Pode até estar encaminhando e-mail para ele: paulo.rosa@jacarei.sp.gov.br. 8) Jair Santiago continua seus 224 
questionamentos, agora sobre a Unidade de Saúde Santo Antonio da Boa Vista, pois gostaria de saber o prazo 225 
para finalizar a obra. Claudimar diz que como já foi falado em reunião do COMUS, existem três laudos da 226 
Defesa Civil atestando que não há risco para o funcionamento e podem solicitar o laudo para verificação. Paulo 227 
Roberto diz que estão sendo realizados reparos no telhado, irão realizar a manutenção da parte hidráulica, 228 
instalar parede de drywall para separar os ambientes e após será contratada uma empresa para fazer o 229 
acabamento final. A previsão da Diretoria é que em dois meses tenha terminado. 9) Jair Santiago pergunta 230 
sobre a inauguração da UBS Central e se o acesso pela porta da frente será liberado. Joyce da Silva diz que 231 
estão em processo de construção de projetos para suprir a necessidade de contratação de RH para 232 
inaugurarem o equipamento. Em relação à porta principal, hoje não está liberada por questões de segurança 233 
da Unidade. 10) Jair Santiago pergunta sobre o embarque e desembarque das pessoas que usam os serviços do 234 
Setor de Transporte Ambulatorial na UBS Central. Paulo Roberto diz que já existem muitas mudanças para 235 
acontecer e que ainda não pode oficializar. 11) Jair Santiago diz que quer fazer um elogio, porque na sexta-feira 236 
23/09/2022, no período noturno, verificou que o aplicativo do Fast Cidadão não estava de acordo e ao chegar a 237 
UPA Dr. Thelmo para averiguar a situação, foram bem atendidos e conduzidos para obter acesso às 238 
informações. 12) Raquel de Souza quer saber sobre o fluxo de pacientes que vem a óbito dentro da Unidade de 239 
Saúde, pois muitas vezes o servidor tem que ficar aguardando para a liberação do corpo. Qual o fluxo para o 240 
período de tempo ultrapassado de atendimento da unidade. Joyce da Silva explica que acionaram o SAMU, 241 
porque o atestado de óbito não fica na unidade, pois é um documento protegido e não pode ficar parado na 242 
unidade. Diz que já estão tentando alinhar esse fluxo, pois não é um caso recorrente de óbitos após as 17h00 243 
na Unidade. Raquel de Souza diz que o SAMU foi até a unidade e não atestou o óbito. O médico da unidade 244 
atestou o óbito e depois o SAMU retornou. Dr. Carlos Vilela explica que, de acordo com o protocolo definido 245 
entre Ministério da Saúde e SAMU, não é função do SAMU atestar o óbito dentro de qualquer unidade, a 246 
obrigação é do médico que constatou atestar. O SAMU realiza serviços pré-hospitalares ou pré-unidades. O 247 
óbito deverá ser atestado pela Unidade de Saúde onde o fato aconteceu. Joyce da Silva explica que no caso 248 
relatado pela Raquel, o SAMU foi acionado a primeira vez porque a Unidade não iria conseguir lidar com o nível 249 
de urgência do paciente quando deu entrada. Enquanto aguardavam a chegada do SAMU, o paciente veio a 250 
óbito. Joyce da Silva completa dizendo que não é muito usual ter óbitos nas unidades de saúde. 13) Adenilson 251 
de Marins quer fazer uma observação em relação aos medicamentos que foram cortados da farmácia popular, 252 
pois irá respingar no município e devem se preparar. Sem mais informes, a reunião é encerrada às 17h40. 253 
Participaram os Conselheiros: Claudimar Luiz de Siqueira Melo (Mazinho) - Presidente do COMUS (Conselho 254 
Municipal de Saúde), Karina Conceição dos Reis Costa, Adenilson de Marins, Eliana Aparecida Sant’ana Rabello 255 
Araújo, Davina Pereira de Moura Araújo, Ana Cristina N. Q. Siqueira Prado, Geraldo de Faria, Dra. Aguida Elena 256 
B. Fernandes Cambauva, Marilia Sangion, Joyce Regina dos Santos M. da Silva, Rebeca Thomé C. Ferreira, Jair 257 
Ribeiro Santiago Filho, William Abdalla da Silva, Solange Rosa da Silva Faria, Renato Luís Ramos Fonseca e 258 
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Raquel Gomes de Souza. Convidados e ouvintes: Ana Mª Bortoletto, Márcia Ferreira Leite Pereira, Angela Mª 259 
Souza Gomes, Priscilla Candia de Oliveira, Washington Batista Dias, Daniel Freitas Alves Pereira, Paulo Roberto 260 
Rosa, Valter Antonio de Souza, Fábio Santos Prianti de Carvalho, Débora de Andrade Rodrigues e Carlos 261 
Henrique Vilela. Nada mais a constar, eu Robiane Goulart Barreto lavro a presente ata.     262 


