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                                                           ATA Nº 01/2015 1 
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS 2 
TOCANTINS, realizada aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, no auditório da 3 
Secretaria Municipal de Saúde em Palmas - TO, localizado à Quadra Cento e Três Sul, Rua SO Sete, Lote 4 
Cinco, Centro, Palmas - TO. A reunião foi coordenada pelo Vice-presidente do Conselho Municipal de 5 
Saúde, HEBER DE OLIVEIRA, representante do governo, fez a abertura dos trabalhos às quatorze horas 6 
e trinta minutos, em segunda chamada. Constatando que existe quorum suficiente para realização das 7 
deliberações, dá início a reunião.- INFORMES: Vice Presidente Heber de Oliveira, submete  a 8 
apreciação e deliberação da pauta, informa que há um pedido de inclusão de pauta da Instrução Normativa 9 
da Secretaria de Saúde do Município de Palma, para apreciação da Normativa que estabelece normas e 10 
fluxo para agendamento  e realizações de consultas e exames especializados nas unidades de saúde, sobre 11 
a gestão Municipal do SUS e das redes credenciadas. Conselheiro Leonel dos Santos, representante da 12 
Área Geográfica I, questiona ao Vice Presidente Heber de Oliveira qual é o critério de manter-se uma 13 
pauta, por que tem alguns assuntos delicados a serem discutidos e estão deixando de lado; Comunica que 14 
o primeiro assunto a ser tratado é a CIST (Comissão Intercetorial de Saúde do Trabalhador), e o segundo  15 
é a alteração da Lei do Conselho  e o terceiro a ser tratado é a questão da Conferência Municipal de Saúde 16 
e o quarto assunto é a questão das atas, é preciso ver qual a estrutura que está faltando para ajudar a 17 
secretária nas atas. Vice presidente Heber de Oliveira, informa ao conselheiro Leonel dos Santos Vaz, que 18 
normalmente é solicitado mandar a inclusão de pauta uma semana antes do envio da convocação aos 19 
conselheiros; Ressalta que as entidades e principalmente a Secretaria de Saúde, tendo  em vista que ela é 20 
subordinada ao Ministério  da Saúde, não tem condições de fazer uma programação para enviar essa 21 
inclusão de pauta antes da convocação aos conselheiros; Ressalta que como é um assunto de interesse da 22 
Secretaria de Saúde do Município e que reflete no atendimento ao publico foi colocada em votação. 23 
Conselheiro Leonel dos Santos informa que essas inclusões de pauta existem caso a caso; Comunica que o 24 
seu questionamento é a alteração da Lei do Conselho, tem que reestruturar o conselho; Comunica que a 25 
Minuta da lei já está pronta só falta ser aprovada no conselho e ser encaminhada para a Câmara Municipal 26 
dos Vereadores; Comunica que o Conselho Municipal de Saúde, foi chamado a atenção  pelo Ministério 27 
Publico nos questionando sobre a CIST, então está sendo deixando de lado assuntos importantes. 28 
Conselheiro Marcos Antônio, representante da arquidiocese de Palmas, informa que antes de ser votada 29 
qualquer lei e ser enviada para a Câmara Municipal, é preciso ter uma ampla discussão dentro do 30 
Conselho com todas as entidades; Ressalta tem uma emergência  e uma Normativa para votar, tem que 31 
votar e dar um parecer, o conselho não pode se omitir, mas nesta gestão estão deixando tudo pela ultima 32 
hora, então é preciso mandar as inclusões com antecedência.  Conselheira  Joseane Franco, representante 33 
da Associação Brasileiro de Enfermagem - ABEN, comunica que essa reformulação da lei, ela já vem 34 
mais de ano e foram convocados os conselheiros para participarem das reuniões, e ninguém comparece, só 35 
o conselheiro Leonel Vaz, o presidente Múcio José e a mesma compareceram, e isso prejudica a 36 
reformulação da lei. Vice Presidente Heber de Oliveira, comunica ao conselheiro Leonel do Santos, que 37 
irá conversar com o presidente Múcio sobre a Reestruturação do Conselho e a Conferência Municipal de 38 
Saúde. Vice Presidente Heber de Oliveira, coloca em votação a inclusão de pauta Instrução Normativa da 39 
Secretaria Municipal de Saúde de Palmas; sendo aprovada a inclusão de pauta com 10 votos a favor. 40 
Questiona se alguém tem alguma observação sobre as atas de junho, julho, e setembro de 2014. 41 
Conselheira Melissa Isabelle, representante do Conselho Regional de Medicina, informa que a ata de 42 
setembro de 2014 que fala sobre o PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 43 
Atenção Básica), não ficou claro que seria a partir de 2014 e não de 2012 e 2013 como teria sido falado 44 
anteriormente, que gostaria de verificar está possibilidade de mudar esses anos e deixar claro para não 45 
haver problemas no futuro. Representante do Governo Whisllay Maciel, informa que não está muito clara 46 
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a leitura das atas. Vice Presidente Heber de Oliveira, informa que serão revisadas essas atas e reenviadas 47 
novamente aos conselheiros. INFORMES DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Marcos Antonio, 48 
representante da arquidiocese de Palmas, informa sobre o tiroteio que houve no presídio da Casa de Prisão 49 
Provisória, com isso estão fazendo uma vistoria no presídio, informa que esteve conversando com a 50 
equipe médica está tudo normalizado, as visitas retornam essa semana, inclusive a alimentação está 51 
melhor. Ressalta que a pastoral do idoso está implementando em breve um curso de corte e costura para 52 
que confecção de fraldas geriátricas para as pessoas carentes. Comunica que este ano terá o Carnapalmas 53 
com Cristo, todas as igrejas católicas e evangélicas vão promover os shows na semana do carnaval e todos 54 
estão convidados a participarem deste evento. Conselheira Joseane Franco, informa que o Ministério 55 
Publico Federal acolheu denuncia de vários profissionais de enfermagem, acerca das eleições do Conselho 56 
Regional de Enfermagem do Tocantins. Ressalta que o Ministério Publico Federal requer que seja anulado 57 
o processo eleitoral do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, ocorrido no dia 13 de setembro, 58 
e com consequente perda de mandato dos candidatos. Comunica que estão organizando a 15º Conferência 59 
Nacional de Saúde, e o tema abordado deste ano é Saúde Publica de Qualidade para Cuida bem das 60 
Pessoas,  um Direito do Povo Brasileiro; na ultima reunião extraordinária foi falado sobre esta 61 
Conferência, e é preciso do apoio da gestão para que esta Conferência se realize, e gostaria da 62 
participação de todos os conselheiros. Conselheira Raimunda Galvão, representante da Área Geográfica 63 
II, informa que  fez uns exames no  laboratório da 403 sul no mês de setembro de 2014, e até hoje não 64 
recebeu os resultados, e gostaria que a Secretaria de Saúde tomasse providencia a respeito dessas demora 65 
de resultados de exames; Ressalta que a respeito do senhor que veio a falecer na quadra 403 sul com 66 
leishmaniose, gostaria que a Secretaria de Saúde tomasse providencia junto com o Centro de Controle de 67 
Zoonoses - CCZ a respeito desses cachorros de rua. Conselheiro João Cardoso, representante da Área 68 
Geográfica IV, comunica que na ultima reunião do Conselho foi formado uma comissão para criar um 69 
projeto de reforma das unidades de saúde antigas; gostaria de saber como está essa comissão. Informa que 70 
a Unidade Laurides Milhomem, está com as portas dos banheiros transparentes, Questiona o por quê estão 71 
trocando as coordenadoras das unidades de saúde.  Representante de Governo Whisllay Maciel, informa 72 
que em relação às trocas de coordenadores, dia 31 de dezembro de 2014 venceu os contratos de cinco  73 
coordenadores, então essa é a razão pela qual elas foram trocadas; Ressalta que em relação a reforma das 74 
unidades foram mal construídas, e estão notificando aos construtores para que reforçam  os serviços. Esse 75 
é o caso da Unidade Laurides Milhomem no Aureny III, na 406 Norte, e as unidades que estão em obra 76 
pelo município e a Morada do Sol está executada 32% e já foi pago por essa obra 245 mil reais, está em  77 
construção da Upa Norte, está em reforma também Unidade 307 Norte, esta obra não iniciou ainda mais 78 
está no projeto, ainda tem reforma na Unidade de Saúde Liberdade no Aureny III, e também no Alto 79 
Bonito no Aureny IV, e a Unidade Novo Horizonte no Aureny IV. Comunica que a construção do CECEP 80 
(Centro de Consultas Especializadas), está aguardando a liberação do orçamento agora de 2015 para fazer 81 
o contrato e iniciar a ordem de serviço, e fazer reforma na Unidade de Saúde Zona Rural de Taquaruçu 82 
Grande, esta obra está em trâmite muito lento, mas espera-se que agora no inicio deste ano retornem a 83 
obra, tem também  reforma  na Unidade 1304 Sul, está na fase de abertura de proposta da comissão de 84 
licitação; Comunica que estão previstas novas construções  como: CAPS II, Centro de Doenças Tropicais, 85 
Complexo Saúde da Mulher, Rede de Frios, SAMU, Reforma do CCZ, estes são os relatórios das obras  e 86 
reformas que estão em andamento; Informa que em relação a Unidade Laurides Milhomem, estive na 87 
unidade e as portas do banheiro estão vedadas com um papel, será resolvido este problema o mais rápido 88 
possível; Comunica que o Estado está com uma dívida enorme com o Município de Palmas, não está 89 
fazendo os repasse da contra partida estadual para o município. Visitante Haideé Campitelli, Diretora de 90 
Regulação, Controle e Avaliação, comunica que o laboratório que atende a 403 sul já foi notificado pelas 91 
reclamações que estão tendo, foi feita uma reunião com o pessoal e já está na auditoria, só aguardando 92 
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finalizar o relatório da auditoria. Conselheira Joseane Franco, informa ao representante do Governo 93 
Whisllay que no ano de 2014 o Conselho Municipal de Saúde se posicionou sobre a divida do Estado com 94 
o município,  foi enviados ofícios para o Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos, e que gostaria de 95 
saber se houve alguma resposta desse oficio na Secretaria de Saúde do Município. Representante do 96 
Governo Whisllay Maciel, informa que não chegou nenhuma resposta para Secretaria Saúde, inclusive o 97 
Governador Sandoval na época, foi notificado, e protocolado o documento propondo um parcelamento 98 
desta dívida, mas não foi obtida resposta; Comunica que já esteve essa semana com a subsecretaria do 99 
Estado da Saúde, apresentou esta dívida e uma proposta de parcelamento, segundo informação que 100 
recebeu, o Estado está levando uma proposta para 1º reunião da CIB (Comissão Intergestora Bipartite), 101 
esta reunião acontecera no dia 19 de fevereiro de 2015. Representante de Governo Alessandro Farias, 102 
informa que a Unidade de Saúde da Família da 307 Norte vai passar por uma reforma, assim como estão 103 
passando outras unidades. Comunica que precisam desocupar o prédio, que conseguiram uma parceria 104 
com a Igreja Adventistas da 305 Norte e o atendimento está acontecendo lá, a parte de ambulatório, 105 
atendimento médico e de enfermagem, e os procedimentos de vacina e curativos será realizados na 106 
Policlínica da 303 Norte.  Representante do Governo Whisllay Maciel, informa que este edifício Durval 107 
Silvia, já foi vendido há alguns meses, e o cidadão que vendeu está pagando uma multa de 20 mil reais  108 
mês, e ele apresentou uma proposta e que foi acatada no sentido de ajudá-lo, ele vai locar outro imóvel 109 
com a mesma capacidade para colocar as pessoas que estão trabalhando aqui; Comunica que a próxima 110 
reunião do conselho provavelmente não será aqui mas, será no auditório da Sede; Informa que a secretaria 111 
está providenciando um prédio que agregar todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Vice 112 
Presidente Heber de Oliveira, passa a palavra para os conselheiros locais. Visitante Cila Figueiredo, 113 
informa que a sua fala é referente a constituição do Conselho Local de Saúde da 307 norte, já foi feita a 114 
documentação em ata. Visitante Nésio Fernandes, médico da unidade 307 norte, informa que estão com 115 
uma equipe bem interessante decidida a fortalecer o conselho das unidades, já estão organizando toda uma 116 
pauta de deliberações para apresentar para ao Conselho Municipal e posteriormente apresentar para 117 
Secretaria Municipal de Saúde, e informa as reivindicações da comunidade. Vice Presidente Heber de 118 
Oliveira, agradece a presença dos acadêmicos da UFT. Vice Presidente Heber de Oliveira, informa a 119 
apreciação de deliberação do Plano Municipal de Saúde 2014- 2017 – 1º Revisão para conhecimento e 120 
avaliação das comissões de Planejamento e de Finanças, solicitante: Assessoria de Planejamento/ 121 
SEMUS, expositora: Ezirlene Avila. Visitante Ezirlene Avila, assessora de planejamento/ SEMUS, 122 
cumprimentou a todos da plenária, informa que o Plano Municipal de Saúde a 1º Revisão 2014/2015, foi 123 
elaborado em 2013 com validade de 4 anos que seria 2014 e 2017 e nos estamos realizando a 1º revisão 124 
feita em 2014 com metas e objetivos e diretrizes que valerão para 2015 e cumpriremos para 2015. Informa 125 
que os dados que constam no Plano Municipal de Saúde foram coibidos a partir de julho, então grandes 126 
parte dos dados que nós temos, e que apresentaremos depois, são os dados do encerramento de 2014. 127 
Informa que o Plano Municipal é o instrumento que apresenta as intenções e os resultados a serem 128 
buscados no período de quatro anos, os quais são expressos em objetivos, diretrizes e metas. É a definição 129 
das políticas de saúde numa determinada esfera de gestão, e a base para a execução ,o acompanhamento , 130 
a avaliação e a gestão do sistema de saúde vale se salientar que o Plano Municipal de Saúde é o que vai 131 
subsidiar outros instrumentos de gestão a partir da programação anual do PPA ( Plano Plurianual) e a 132 
LOA(Lei Orçamentária Anual) . Comunica que o planejamento não diz respeito as decisões futuras mas 133 
as implicações futuras das decisões presentes, temos que ter um olhar muito atento com relação as 134 
decisões nossas de hoje, por que elas implicaram no nosso futuro. Ressalta que com isso a necessidade da 135 
revisão do Plano Municipal de Saúde para vermos o que está acontecendo para cada ano fazermos uma 136 
analise situacional. Informa que o objetivo dessa revisão, é realizar uma analise situacional da saúde do 137 
município, permitindo a identificação dos problemas e orientando a definição das medidas a serem 138 



 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 

adotadas no período. Informa que a metodologia de como que começamos esse processo os principais 139 
subsídios de nossa revisão foi PPA 2014 e 2017, e elaborado também em 2013 o novo PPA que  vigorava 140 
de 2014 a 2017, a Conferência Municipal de Saúde, os compromisso de governo. Informa que a 141 
metodologia e de planejamento, desenvolvimento, monitoramento, avaliação. Comunica que o Plano 142 
Municipal é continuo e que nós fazemos um plano e operacionalizamos através da programação anual, os 143 
monitoramentos e avaliações são realizados quadrimestralmente. Conselheira Joseane Franco, 144 
representante da associação brasileira de enfermagem. Comunica  para que os conselheiros não votem 145 
neste Plano Municipal de Saúde, eles tem que entender este processo para ser analisado. Este Plano 146 
Municipal, teria que ser analisado junto com a LOA. Ressalta que o Conselho Municipal de Saúde enviou 147 
ao presidente da Câmara Municipal de Palmas, solicitando que o conselho participasse do orçamento.  148 
Comunica que como vamos aprovar um Plano se não sabemos se tem recurso ou não. Ressalta que 149 
procuramos o vereador Folha por varias vezes mas não fomos atendidos, então diante disso deste 150 
pensamento eu conselheira Joseane me abstenho de aprovar o Plano Municipal de Saúde, em virtude de 151 
saber de temos recurso para isso. Visitante Ezirlene Avila, assessora de planejamento/ SEMUS, informa 152 
que a LDO é um documento tão extenso e o que interessa a saúde são 3 a4 linhas, e a LOA, é isso aqui o 153 
que eu demonstrei para vocês , a operacionalização do plano e a programação anual da saúde e a 154 
programação que vai trazer toda as ações com os valores para cada ação por fonte ele não traz dentro do 155 
Plano Municipal. Ressalta que o Plano Municipal nos traz um valor geral de previsão de receita pro ano 156 
em vigor no caso de 2015. Informa que a nossa LOA já foi aprovada na Câmara Municipal; se vocês 157 
conselheiros quiserem que nos apresentemos a LOA  para apresentar a vocês  nos trazemos, só que pensei 158 
em trazer na discussão da Programação Anual, por ela trazer ação por ação e o Plano Municipal de Saúde  159 
traz metas, as metas que tem valor, o que vai trazer os valores são as ações a serem executadas para o 160 
alcance das metas. Conselheira Joseane  Franco, representante da associação brasileira de enfermagem, 161 
informa que a lei de Responsabilidade Fiscal e a lei 101/2000 ela diz, o orçamento para ser aprovado, 162 
primeiro ela tem que passar pelo CMS, ou nos  conselheiros participarmos no dia da votação e isso não 163 
ocorreu. Visitante Ezirlene Avila, assessora de planejamento/ SEMUS, informa que em relação ao 164 
orçamento, a votação não é nossa, nós fazemos a previsão de receita e encaminhamos para secretaria de 165 
finanças a partir de lá que eles aprovam ou não o orçamento, o orçamento da união  é inquestionável. 166 
Conselheira Alana Barbosa, representante do conselho regional de serviço social, informa que em termo 167 
da Vigilância em Saúde, em questão orçamentária o que ficou destinado de orçamento para saúde do 168 
trabalhador, visto que o CEREST foi desabilitado e não recebe mais recurso da fonte da união. Visitante 169 
não identificada, informa que o CEREST, recebia o recurso que chamava MAC (Media Alta 170 
Complexidade) então agora as ações de saúde do trabalhador estão inseridas  dentro da Vigilância em 171 
Saúde, e as ações de Saúde do Trabalhador serão financiadas com recurso do teto financeiro da Vigilância 172 
em Saúde, então o CEREST tem sua programação anual com suas ações e lá está previsto o que vai ser 173 
gasto com a saúde do trabalhador. Visitante Ezirlene Avila, assessora de planejamento/ SEMUS, informa 174 
que o orçamento do Programa Nacional de Vigilância em Saúde, hoje está previsto de 4 milhões 236 mil e 175 
900 reais para 2015, isso para ser distribuído para todas as ações de vigilância. Representante de Governo 176 
Alessandro Farias, informa que o Plano Municipal de Saúde está para aprovação, normalmente quando 177 
chega uma proposta de projeto nós da comissão recebemos e damos um parecer. Sugiro que se os 178 
conselheiros não estão esclarecidos, façamos uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente deste 179 
ponto com o parecer. Conselheira Joseane  Franco, representante da associação brasileira de enfermagem, 180 
ressalta que o trabalho da servidora Ezirlene é ótimo, ela fez o que tinha que fazer, está correto nus enviou 181 
o documentação com antecedência. Comunica que é complicado para nós darmos um parecer sem analisar 182 
em conjunto a LOA, e a LDO. Representante do Governo Whisllay Maciel, informa que existem vários 183 
instrumentos de gestão do SUS e gestão administrativa da prefeitura , e esse e um instrumento do SUS, o 184 
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que nos estamos buscando aprovação é só SUS, a Loa do município de Palmas já foi aprovada, o valor 185 
que foi definido para a saúde foi de 216 milhões. Representante de Governo Alessandro Farias, ressalta 186 
que faz uma proposta para ser colocada em votação o Plano municipal de Saúde. Conselheira Joseane  187 
Franco, representante da associação brasileira de enfermagem, comunica que o conselho não foi omisso 188 
com o Plano Municipal de Saúde, procuramos toda forma para conversarmos com os vereadores mas não 189 
nos atendeu. Conselheiro Giancarlo de Montemor, representante  do conselho de odontologia, informa 190 
que quando nos sentamos num conselho nós não só estamos conversando entre nós, estamos também 191 
tendo um parecer jurídico, juridicamente como a nossa colega Joseane falou, nos estamos errados 192 
podemos ter uma penalização jurídica em relação a isso. Comunica que nos da odontologia, vamos 193 
acolher uma nova proposta para ser apresentado pela comissão de financias do conselho que pode ser feita 194 
numa próxima cessão. Vice Presidente Heber de Oliveira, comunica aos conselheiros se eles acham em 195 
condições de votarem a aprovação deste Plano Municipal de Saúde 2014- 2017- 1º Revisão, sendo que na 196 
próxima reunião nós vamos ter a complementação da programação financeira anual da ações  da 197 
Vigilância  de Saúde. Informa que foi aprovado com 10 votos a favor e 1 abstenção da conselheira 198 
Joseane Franco. Vice Presidente Heber de Oliveira, informa a apreciação e deliberação da Instrução 199 
Normativa , que será apresentada pela expositora Haidee Campitille. Visitante Haidee Campitille, diretora 200 
de regulação controle e avaliação, cumprimenta todos na plenária, informa que essa Introdução Normativa  201 
só vem colocar no papel o fluxo de praticamente o que já existe hoje, são poucas as alterações que 202 
estamos propondo aqui. Comunica que a Introdução Normativa vai definir as normas e fluxos de 203 
agendamento e avaliação das consultas e exames especializados, tendo nas unidades como nas redes 204 
credenciadas. Informa que o sistema que a secretaria utiliza é o sistema do assessor publico, então todo 205 
fluxo de gerenciamento  tem que ser realizado por meio de assessor publico, que cabe a todas as unidades 206 
de saúde cadastrar e mater. atualizado o registro do usuário neste sistema em todas as etapas presentes nas 207 
Instituições Normativas. Comunica que agora estamos exigindo três números de telefone para o usuário, 208 
estamos com uma estatística que mais de 50% os pacientes não conseguem ser localizado, então estamos 209 
tendo uma perca muito grande de exames e consultas. Ressalta que é obrigatório a atualização do cadastro 210 
do paciente nas unidades de saúde; o usuário tem 72 horas para desmarcar sua consulta ou exame, e se 211 
este paciente não avisar não temos como reagendar uma nova consulta. Informa que a unidade todos os 212 
dias tem que acessar o sistema e imprimir as guias e anexar ao pedido e na hora que o paciente chegar e  213 
entregar a ele. Representante do Governo Whisllay Maciel, informa que vamos inserir na Instrução 214 
Normativa, o risco social que são pessoas que não tem telefone e moram só, e como sugestão poderia ficar 215 
o numero da unidade ou da agente de saúde para localizar esse paciente. Conselheira Joseane Franco, 216 
representante da associação brasileira de enfermagem, ressalta qual o objetivo desta Instrução Normativa, 217 
o que ocasionou vocês a criarem está normativa? Visitante Haidee Campitille, diretora de regulação 218 
controle e avaliação, informa que foi devido termos muitas percadas de procedimentos. Representante de 219 
Governo Alessandro Farias, informa que temos muitas vantagens nesta normativa que precisamos citar, 220 
uma como a corresponsabilização do usuário perante a utilização da rede, e a outra vantagem é tirar da 221 
mão dos agentes de saúde essa entrega de protocolo. Ressalta que a Instrução Normativa é um grande 222 
avanço para a comunidade. Vice Presidente Heber de Oliveira, coloca em votação a Instrução Normativa, 223 
informa que foi aprovado com onze votos a favor e nenhum contra e nenhum abstenção. O Presidente 224 
Múcio José, agradece a presença dos participantes e a colaboração da equipe. A data da próxima Reunião 225 
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, será no dia onze  de fevereiro de dois mil e quinze, as 226 
quatorze horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde em Palmas- TO, localizado na Avenida NS 227 
02, AASE 50 (502 Sul) – CEP 77.021-658.Não havendo mais nada tratar, dá-se por encerrada a presente 228 
reunião é lavrada a presente ata, que será enviada aos conselheiros para apreciação e não havendo 229 
emendas até a próxima reunião ordinária, será considerada aprovada. Palmas- Tocantins, ao décimo 230 
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quarto dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, as quatorze horas e trinta minutos. CONSELHEIROS 231 
PRESENTES:Heber de Oliveira, Joseane A. Franco, Whisllay Maciel Bastos, Ana Paula Limo, Andreia 232 
Aparecido Nunes,Maria Irany Souza Lima, Melissa Isabelle Alves de Lima, Giancarlos de Montemor, 233 
Analeila Pereira Neves, Alana Barbosa Rodrigues, Leonel dos Santos Vaz, Raimunda Galvão, João 234 
Cardoso Lima,  Marcos Antonio Soares, André Henrique,   235 


