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ATA DA QUATRICENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 7 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADO R- 8 
CMS/SSA 9 

 10 
Salvador, 06 de Janeiro de 2015. 11 

 12 
Aos seis dias do mês janeiro do ano dois mil e quinze, às quatorze horas e trin-13 

ta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, locali-14 

zado na Rua da Grécia, nº 03-A, Edifício Caramuru, 9º andar -  Comércio, Sal-15 

vador/Bahia, foi realizada a quatricentésima sexta Reunião do Conselho Muni-16 

cipal de Saúde de Salvador, em caráter Ordinário, com a seguinte pauta: 1. 17 

Inscrição de Chapas para Coordenação Executiva do C MS (Gestão 18 

2014/2016) e 2. Eleição e Posse da Coordenação Exec utiva do Conselho 19 

Municipal de Saúde de Salvador, para o biênio 2014/ 2016. Após constata-20 

ção do quorum necessário para início da reunião, em segunda chamada, o 21 

Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) fez a a-22 

bertura saudando a todos, porém, foi interrompido pelo Cons. Cleber Masca-23 

renhas Bispo (Associação dos Agentes de Endêmias de Salvador – AACES), 24 

que questionou a sua presença na Mesa e a condução das discussões, sob 25 

alegação de que o mesmo não estaria mais ocupando o cargo de Presidente 26 

deste Colegiado. Em resposta, o Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 27 

(Instituto Kutala N’leeke) esclareceu, para não deixar duvidas, que houve um 28 

encaminhamento do Cons. Everaldo Braga, na última reunião do CMS, que 29 

conduz o mandato até o dia seis de janeiro, que é o dia de hoje, onde serão 30 

passados os trabalhos. Após os esclarecimentos, o Cons. Marcos Antonio 31 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) prosseguiu fazendo a leitura da 32 

pauta a ser apreciada e discutida. Pediu a Cons. Izolda Souza Cardoso (As-33 

sociação dos Servidores Municipais de Saúde) e ao Cons. Ednésio Oliveira 34 

(Ministério da Saúde) para quê, na condição de membros da Comissão Eleito-35 

ral, coordenassem à Mesa da assembléia. A partir deste momento o Cons. 36 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) retirou-se da Me-37 

sa e passou a fazer parte do Pleno do CMS. Com a palavra, a Cons. Izolda 38 

 

Conselho Municipal de 

Saúde de Salvador 
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Souza Cardoso (Associação dos Servidores Municipais de Saúde) passou a 39 

palavra ao Cons. Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS), que havia 40 

pedido uma “Questão de Ordem”, anteriormente. O mesmo falou acerca da fala 41 

do Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), afir-42 

mando que este teria sido muito feliz quando citou que a Plenária do CMS pror-43 

rogou o mandato do Conselho. Deste modo, segundo o Cons. Everaldo Braga, 44 

se a Plenária prorrogou o mandato, o quorum hoje deveria ser dos Conselhei-45 

ros da gestão passada, pois quando se prorroga um mandato a gestão vai até 46 

o dia da prorrogação e, logo, todos os Conselheiros presentes deveriam estar 47 

sendo empossados hoje, só hoje o novo Conselho deveria assumir. Portanto, 48 

esta reunião de hoje deverá ser para os novos Conselheiros tomarem posse e 49 

para eleger algumas datas. O Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 50 

(Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) pediu uma 51 

“Questão de Ordem”, a qual lhe foi concedida. O mesmo pediu que o Conse-52 

lheiro que lhe antecedeu na fala esclarecesse a sua proposta, pois ficou confu-53 

so. Questionou se o que o Cons. Everaldo Braga está propondo é esquecer 54 

todo processo de Posse e começar tudo do início. O Cons. Marcos Antonio 55 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) pediu uma “Questão de Esclareci-56 

mentos”, na qual colocou para a Plenária que, a falta de participação e as au-57 

sências, às vezes, levam as pessoas a cometer equívocos, e por isso é neces-58 

sário que todos e todas participem. Afirmou ter sido feita uma chamada para a 59 

Posse, deliberada, também, em reunião do CMS, porém, alguns Conselheiros 60 

não se fizeram presentes naquele momento e, além de perder o direito de par-61 

ticipar do processo, perderam também o direito de questionar o processo, que 62 

foi legal. O Conselheiro continuou, dizendo que já havia sido acordado que o 63 

último ato da gestão anterior seria a convocação da Posse do novo Conselho, 64 

e que o primeiro ato do novo Conselho seria, no dia de hoje, eleger a Coorde-65 

nação executiva. Portanto, está sendo seguido àquilo que foi combinado pelo 66 

Pleno. Antes de encerrar sua fala, o Cons. Marcos Antonio Almeida Sam-67 

paio pediu que fosse eleita a Mesa Executiva, já que não há disputa, pois o 68 

que está sendo discutido não é questão de vida ou morte, mas sim de vidas. 69 

Concluiu, pedindo à Coordenação da Mesa que fosse colocado um limite nas 70 

“Questões de Ordem”, a fim de que pudessem avançar a pauta. Retomando a 71 

palavra, a Cons. Izolda Souza Cardoso (Associação dos Servidores Munici-72 

pais de Saúde) pediu a ajuda de todos para continuar a reunião, tendo em vista 73 
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que haviam muitos inscritos para se pronunciar ainda. Em seguida, passou a 74 

palavra ao Cons. Leonardo Trench (ABO/Ba). O Conselheiro saudou a todos 75 

e disse que, ouvindo as falas dos Conselheiros, muito mais antigos e experien-76 

tes que ele que está começando agora, buscou esclarecimentos no Regimento 77 

Interno do CMS. O Conselheiro remeteu-se ao Artigo 17, que possui o seguinte 78 

texto: “O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, assim como 79 

os demais membros da Coordenação Executiva, serão eleitos pela maioria do 80 

Conselho, em reunião Plenária de acordo com o que dispõe a Resolução nº. 81 

453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e conforme Lei 82 

Municipal nº. 7.017, de 30 de junho de 2006.” . Em seguida, o Conselheiro citou 83 

a Resolução nº. 453, no capítulo que trata da estrutura e funcionamento dos 84 

Conselhos de Saúde, Item IV, que possui o seguinte texto: “O Plenário do Con-85 

selho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, 86 

quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o 87 

material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos Conselheiros com 88 

antecedência mínima de 10 (dez) dias.”. Mediante o exposto, o Conselheiro 89 

afirmou que a documentação a ser apreciada nesta reunião não foi encami-90 

nhada dentro do prazo estabelecido pela Legislação. Portanto, propôs que nes-91 

ta reunião fosse feita apenas a instalação de uma Comissão Eleitoral, e que a 92 

eleição fosse marcada para a próxima reunião. Com a palavra, o Cons. Enádio 93 

Nunes Pinto (Associação dos Agentes de Combate as Endemias de Salvador 94 

– AACES) primeiro saudou a todos desejando um feliz 2015, de muitas glórias 95 

e vitórias. E prosseguindo, disse que não devemos ter tanta pressa, pois “a 96 

pressa é inimiga da perfeição”, e que não podemos negar que houve uma certa 97 

pressa na data da Posse do CMS, até porque houve um intervalo de um feria-98 

dão, muitas pessoas não tomaram posse e essa data acabou atrapalhando, de 99 

certa forma, o processo eleitoral da Coordenação Executiva. Ressaltou que, 100 

todos os presentes, que tem vontade de pleitear a Mesa Executiva, devem 101 

compreender que será mais maduro, mais prudente e mais inteligente se tirás-102 

semos, nesta reunião, a Comissão Eleitoral, conforme proposto pelo Conselhei-103 

ro Leonardo Trench, para que seja feita uma eleição com transparência e ho-104 

nestidade. O Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 105 

N’leeke) solicitou uma “Questão de Ordem”, a qual lhe foi concedida, e pediu 106 

licença ao Pleno para dizer que, os interesses pessoais existem e todos têm o 107 

direito de ter, mas que as pessoas não têm o direito de desrespeitar as outras. 108 
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O Conselheiro disse também que, chamar o processo eleitoral do CMS de 109 

questão obscura e alegar falta de honestidade, é mau-caratismo. E é mau-110 

caratismo por que, a própria pessoa que antecedeu sua fala, pegou carona no 111 

carro do Conselho para ir para a Posse, mas se desviou do caminho e lá não 112 

foi. E isso é mau-caratismo. O Conselheiro completou dizendo que, não se po-113 

de agir com mau-caratismo, e que essa reunião foi convocada regimentalmen-114 

te, ela tem uma pauta, ela foi aprovada de forma extraordinária pelo Pleno e, 115 

portanto, deve-se respeitar a pauta. Propôs â Mesa que chamasse os Conse-116 

lheiros que não compareceram à Cerimônia de Posse, para assinar o Termo e, 117 

em seguida, entrarmos no ponto de pauta. Pediu aos Conselheiros que, não 118 

permitisse a repetição daquilo que foi vivido há alguns anos, quando um grupo 119 

de Conselheiros com interesses individuais, e que pouco vem às reuniões do 120 

CMS, vieram aqui desqualificar pessoas. Pediu que não fosse aceito que este 121 

grupo, mais uma vez, manipule e diga que precisamos adiar, e na próxima va-122 

mos adiar de novo, para que só tenha reunião no dia que esse “grupinho” qui-123 

ser. Com a palavra, a Cons. Izolda Cardoso, coordenadora da Mesa, pediu a 124 

compreensão de todos (as) no que se refere aos pedidos de “Questão de Or-125 

dem” e “Questão de Esclarecimento”, uma vez que já haviam muitos inscritos e 126 

para evitar desgastes desnecessários. A Conselheira passou a palavra ao 127 

Cons. Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS), que pediu, novamen-128 

te, uma “Questão de Ordem”. O mesmo iniciou sua fala agradecendo ao Con-129 

selheiro Leonardo Trench e ressaltando que, a vida da gente tem que ser pau-130 

tada pelo respeito, e que os interesses pessoais nunca irão deixar de existir em 131 

lugar nenhum. Mas, que o respeito às pessoas tem que existir sempre, pois 132 

ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas são obrigadas a respeitar. Disse 133 

que, algumas falas são colocadas, às vezes, no calor da emoção, como cha-134 

mar o companheiro de mau-caráter ou o processo de não-limpo. Isto pode ser 135 

tomado como algo pessoal até chegar ao ponto de ficar muito difícil àquelas 136 

mesmas pessoas conviverem depois no mesmo ambiente. O Conselheiro colo-137 

cou que, por mais que o processo tenha sido conduzido com toda clareza, um 138 

grupo de Conselheiros não tomaram posse. E o Conselheiro Leonardo Trench 139 

trouxe um ponto regimental, que está escrito. Disse que existe uma Ata, que 140 

reforça o que foi dito pelo Presidente quando abriu os trabalhos nesta reunião, 141 

quando afirmou que “o Plenário do Conselho deliberou, votou por uma Posse 142 

no dia 06”. Então, se isto ocorreu, nenhum ato é superior ao Plenário. Portanto, 143 



 5

a Posse do Conselho Municipal de Saúde é no dia 06. O Cons. Everaldo disse 144 

lembrou também que, o Regimento Interno do CMS e a Resolução nº. 453 do 145 

CNS dizem que é preciso respeitar o prazo de 10 (dez) dias, então não vê o 146 

porquê do Pleno deste CMS, que preza pelo fortalecimento do SUS e pela de-147 

mocracia, não remeter essa eleição para próxima reunião, na qual ele crê que 148 

ninguém terá o que discutir e alegar que estava ausente. Em seguida, foi pas-149 

sada a palavra a Cons. Deane de Jesus (Diretório Central dos Estudantes da 150 

UFBA) pediu esclarecimentos quanto ao que estava sendo proposto, porque 151 

escutou falar de propor uma nova Comissão Eleitoral, mas lembra que o pro-152 

cesso eleitoral já aconteceu e já existe uma Comissão Eleitoral. Questionou o 153 

que de fato está sendo proposto, pois se falam dos 10 (dez) dias, mas foi en-154 

caminhado um email no dia vinte e nove. O Cons. José Silvino Gonçalves 155 

(Pastoral do Idoso) pediu a palavra e iniciou saudando a todos e desejando um 156 

feliz ano novo, e que Deus possa estar no coração e nas ações de cada um de 157 

nós. Lembrou que no dia vinte e nove foi emitido um Ofício que já convocava 158 

esta reunião para eleição da Coordenação Executiva deste Colegiado. Porém, 159 

a questão é que a Plenária é soberana e não depende de influências de fora. 160 

Disse ao Conselheiro Everaldo Braga que, a convocatória para a Posse não 161 

estaria saindo do Conselho, pois é uma atribuição da gestão de convocar e 162 

empossar. Por fim, o Conselheiro propôs que a coordenação da Mesa colocas-163 

se as propostas apresentadas pelos Conselheiros, para apreciação do Plená-164 

rio, a fim de que este definisse o caminho. O Cons. Everaldo Braga pediu uma 165 

“Questão de Ordem” para falar sobre o documento. Disse que o mesmo foi da-166 

tado de dezenove de dezembro, ou seja, antes dessa gestão tomar posse. Por-167 

tanto, esse documento não existe, pois não pode se convocar uma reunião an-168 

tes da posse. Mais uma vez, a coordenadora da Mesa, Cons. Izolda Cardoso, 169 

pediu a compreensão de todos que estavam solicitando inscrição, pois estava 170 

confuso o que seriam os pedidos de “Questão de Ordem” e “Questão de Escla-171 

recimento”. A mesma pediu ordem na Plenária, pois o “bate-boca” estava atra-172 

palhando e se continuasse teria que interromper a reunião por conta disso. 173 

Passou a palavra ao Cons. Humberto costa (A.M.S.N.U.), que disse querer 174 

alertar o Plenário que, se houvesse eleição, isso poderia ser questionado no 175 

Ministério público, pois qualquer eleição deve-se respeitar os 10 (dez) dias, e 176 

isso é regimental. Então não vê porquê remarcar essa eleição para daqui a um 177 

determinado tempo. Ressaltou também que, nenhuma Plenária pode modificar 178 
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o Regimento, a não ser que ela seja convocada especificamente para este fim. 179 

Finalizou dizendo que, se eleger algo hoje, isto se tornaria ilegítimo. A Cons. 180 

Izolda pediu, mais uma vez, a compreensão do Plenário, no que se refere à 181 

tolerância aos pedidos de inscrição para pronunciamento. Lembrou que todos 182 

os Conselheiros têm o direito de se colocar, e que estamos num processo de-183 

mocrático. Passou a palavra ao Cons. Cleber Mascarenhas Bispo (Associa-184 

ção dos Agentes de Combate as Endemias de Salvador – AACES). O Conse-185 

lheiro disse que o que foi dito pelo Conselheiro José Silvino Gonçalves foi uma 186 

coisa mais ou menos certa, mas que gostaria de esclarecer que, a convocação 187 

de Posse é atribuição da Gestão. Continuou dizendo que, como a Gestão deu 188 

posse para alguns, já que por conta do feriado a maioria não pode comparecer, 189 

esse ato se torna até ilegítimo. O Conselheiro ressaltou que as discussões o-190 

corridas nesta reunião são normais, pois isto que é a democracia. Disse tam-191 

bém que o transporte no qual ele se deslocou até a reunião sofreu um aciden-192 

te, quase bateu. Concluiu sugerindo que, deveria haver uma reunião com os 193 

novos Conselheiros, a fim de discutir uma próxima reunião que decidirá a nova 194 

Coordenação Executiva. Disse não enxergar o porquê de algumas pessoas 195 

que, segundo ele, gostam do poder, não querer exercer a democracia e reme-196 

ter a discussão para outra data. Chamou todos a uma reflexão, pois todos esta-197 

riam com os ânimos exaltados, e que inclusive se sentiu agredido pelo Presi-198 

dente. Pediu respeito...(a fala do Conselheiro Cleber Bispo não foi transcrita na 199 

íntegra, por conta do excesso de ruídos no áudio). A coordenadora da Mesa 200 

pediu que o Conselheiro concluísse sua fala, porém o mesmo argumentou a-201 

firmando que é o Conselheiro que menos fala neste Conselho e citou o exem-202 

plo do “Presidente” que, segundo ele, antes de ocupar o cargo na Coordenação 203 

Executiva, era quem mais pedia “Questão de Ordem” no CMS. Pediu à Mesa 204 

respeito e disse que estava com a palavra e não entregaria o microfone en-205 

quanto sua fala não fosse respeitada pelos demais Conselheiros. Por fim, en-206 

cerrou e disse que só entregaria o microfone à Mesa, em respeito à Conselhei-207 

ra Izolda Cardoso, que estava coordenando os trabalhos. O Cons. Dijalma 208 

Bastos Rossi (SINDSAÚDE/Ba) pediu uma “Questão de Ordem”. Com a pala-209 

vra, o Conselheiro saudou a todos e disse que, diante do que ora estaria ex-210 

posto percebia-se que não se conseguiu, ao menos, expor de fato o que seria a 211 

pauta. Então, considerando isso, a existência de uma pauta, o Conselheiro pe-212 

diu à representante da Comissão que levasse essa pauta para conhecimento, 213 
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visto que algumas pessoas não tiveram acesso. Pediu também que, após isto, 214 

a pauta fosse remetida para aprovação ou reclamação, no sentido de acreditar 215 

que pudesse haver uma “Questão de Encaminhamento” dentro da sua “Ques-216 

tão de Ordem”, que pode ser a proposta de remeter para quarta-feira que vem 217 

a oito dias esse processo. O Cons. Enádio Nunes Pinto (Associação dos A-218 

gentes de Combate as Endemias de Salvador – AACES) pediu à Mesa uma 219 

“Questão de Ordem”, a qual a coordenação lhe concedeu, porém pediu-lhe que 220 

fosse sucinto, para que pudesse agilizar os trabalhos. Com a palavra, o Cons. 221 

Enádio Nunes disse já saber que existe um consenso, mas que mesmo assim 222 

gostaria de colocar que, sua avó, lá em Maragogipe, lhe ensinou o seguinte: “a 223 

careta fica na cara de quem faz”. Prosseguiu dizendo que não responderia a 224 

certas pessoas, porque politicamente não precisam nem usar “careta”, mas 225 

enfim...Completou falando que as pessoas ficam se degladiando à toa e que 226 

precisam perder essa insegurança, pois muitos não estão contemplados para 227 

concorrer a esse pleito. Alguém com insegurança ou contrário à realização de 228 

um pleito transparente e mais tranqüilo daqui oito dias. Concluiu concordando 229 

com a proposta do Cons. Dijalma Rossi, pois, segundo ele, seria a mais viável. 230 

Com a palavra, o Cons. Marcos Antonio Sampaio iniciou pedindo que todos 231 

aprendessem a se ouvir mais. Disse que, mesmo não estando mais Presidente, 232 

mas fazendo parte do Pleno, as críticas devem vir sempre. Afirmou também 233 

que, tanto faz, realizar essa reunião nesta data, pois teriam condições suficien-234 

tes, inclusive respeitando qualquer Legislação. Ressaltou que a Secretaria E-235 

xecutiva do CMS têm envidado esforços e que, as pessoas receberam a pauta 236 

há mais dias e, se considerar que a convocatória da posse saiu dia dezessete 237 

de dezembro, automaticamente já teriam sido respeitadas todas as Legisla-238 

ções. O Conselheiro continuou dizendo que, no campo da vida onde não existe 239 

a boa vontade, as brechas atrapalham. Citou como exemplo a advocacia, que 240 

segundo ele, num crime, os advogados de acusação e defesa têm argumentos 241 

diferentes e a compreensão leva a dois entendimentos. O Cons. Marcos Sam-242 

paio propôs que, a reunião fosse feita na próxima quarta-feira, mas que a Co-243 

missão Eleitoral que ora está conduzindo à reunião, seja mantida. E que, tam-244 

bém, antes de declarar a chamada para a próxima reunião, que deve ser a par-245 

tir de hoje até para evitar que as mesmas “caras-pintadas” estejam lá na rua 246 

protestando, seja dada posse àqueles Conselheiros que ainda não assinaram o 247 

Termo de Posse. Novamente com a palavra, a Cons. Izolda Cardoso, coorde-248 
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nadora da Mesa disse que apesar da proposta do Conselheiro Marcos ser de 249 

consenso, fere o Regimento que determina o respeito aos dez dias úteis. Por-250 

tanto, é preciso que a reunião seja de amanhã há quinze dias, a fim de que 251 

seja cumprido o Regimento. A Conselheira colocou sob apreciação a proposta 252 

de realização da reunião no dia vinte e um de janeiro. Sem manifestações con-253 

trárias, ficou definido que a reunião ocorrerá na data proposta. O Cons. Eve-254 

raldo Braga sugeriu que fosse respeitada a paridade na Comissão eleitoral, 255 

pois a mesma estava composta apenas por dois Conselheiros. Atendendo à 256 

sugestão, a Mesa incluiu mais dois Conselheiros à Comissão, ficando a mesma 257 

com a seguinte composição: Cons. Izolda Souza Cardoso (Representante dos 258 

Trabalhadores), Cons. Ednésio Oliveira de Jesus (Representante dos Gesto-259 

res/Prestadores), Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio (Representante dos 260 

Usuários) e Cons. Manoel Vitor de Jesus (Representante dos Usuários). Por 261 

fim, a Cons. Izolda passou a palavra ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Jo-262 

sé Antonio Rodrigues Alves, para que o mesmo chamasse os Conselheiros que 263 

não haviam tomado Posse para assinar o Termo. Desta forma, assinaram o 264 

Termo de Posse os Conselheiros: José Cristiano Sóster (SESAB), Enádio Nu-265 

nes Pinto (AACES), Cléber Mascarenhas Bispo (AACES), Everaldo Alves de 266 

Oliveira Braga (SINDSEPS), Rubirací Santos de Almeida (UBM). Retomando a 267 

palavra, a Cons. Izolda Cardoso encerrou à reunião e eu, Jaqueline Rodrigues 268 

dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 269 

assinada pelos presentes. 270 

 271 
 272 
Salvador, 06 de janeiro de 2015. 273 
 274 
 275 
 276 
Cons. José Antonio Rodrigues Alves  277 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS 278 
 279 
 280 
 281 
 282 
Cons. Nestor Neto  283 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS 284 
 285 
 286 
 287 
 288 
 289 
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 290 
 291 
 292 
Cons. Dinsjani Pereira dos Santos 293 
Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza-SEMPS 294 
 295 
 296 
 297 
Cons. José Cristiano Sóster 298 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB 299 
 300 
 301 
 302 
Cons. Maria Laura Fontes Silva  303 
Ministério da Saúde  304 
 305 
 306 
 307 
Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  308 
Ministério da Saúde  309 
 310 
 311 
 312 
Cons. Carlos Alberto de Lima Pinto 313 
PRÓ SAÚDE 314 
 315 
 316 
 317 
Cons. Djalma Bastos Rossi  318 
SINDSAÚDE – Rede Pública 319 
 320 
 321 
 322 
Cons. Enádio Nunes Pinto 323 
AACES 324 
 325 
 326 
 327 
Cons. Cleber Mascarenhas Bispo 328 
AACES 329 
 330 
 331 
 332 
Cons. Everaldo Alves de Oliveira Braga 333 
SINDSEPS 334 
 335 
 336 
 337 
Cons. Leonardo de Aguiar Trench 338 
ABO/Ba 339 
 340 
 341 
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 342 
 343 
 344 
Cons. Humberto Costa 345 
Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U. 346 
 347 
 348 
 349 
Cons. Izolda Souza Cardoso 350 
Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U. 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
Cons. Adilson Barbosa dos Santos 356 
SINDIPREV/Ba 357 
 358 
 359 
 360 
 361 
Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 362 
COMACCF 363 
 364 
 365 
 366 
Rubiraci Santos de Almeida 367 
União Brasileira de Mulheres – UBM 368 
 369 
 370 
 371 
Cons. Marcelo Souza Coelho 372 
Conselho Comum. Do Bairro e Distrito de Pirajá 373 
 374 
 375 
 376 
 377 
Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos  378 
Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 379 
 380 
 381 
 382 
 383 
Cons. Maurício dos Santos  384 
SINDINAPI/Ba 385 
 386 
 387 
 388 
 389 
Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 390 
Instituto Kutala ’Nleeke 391 
 392 
 393 
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 394 
 395 
 396 
 397 
Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves  398 
UNEGRO 399 
 400 
 401 
 402 
Cons. Justina Santana da Silva 403 
CEAPLER 404 
 405 
 406 
 407 
Cons. Manoel Victor de Jesus 408 
FETIM/Ba 409 
 410 
 411 
 412 
 413 
Cons. José Augusto da Mota 414 
CUT/Ba 415 
 416 
 417 
 418 
 419 
Cons. Deane Barbosa de Jesus 420 
Diretório Central dos Estudantes da UFBA 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
Cons. Enaura Oliveira Pinheiro 426 
ABACI 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
Cons. Gilson Ferreira Coelho 432 
ABACI 433 


