
ATA DA  DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 28.05.2012

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, 
no auditório da Amunesc, Rua Max Colin, 1843, Centro, realizou-se a ducentésima décima sexta 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Conselheiro Valmor João Machado, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando 
todos  os  presentes.  Em  seguida,  passou  à  leitura  da  Pauta  do  dia:  1-EXPEDIENTES:  1.1 
Apresentação  e  aprovação  da  Pauta  da  Reunião  –  5';  1.2  Aprovação  da  ata  da assembleia 
ordinária do dia 26.03.2012- 5';  1.2 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva – 15';  2-
ORDEM DO DIA: 2.1 Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde 
referente ao 1º quadrimestre de 2012  (conforme Lei Complementar nº 141 de 12 de janeiro de 
2012) – 60'; A pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Em seguida a ata 
da  assembleia  ordinária  do  dia  26.03.2012  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes. A  secretária  executiva  do  CMS,  senhora Sandra  Helena,  apresentou  o  novo 
funcionário da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, senhor Felipe Luiz Beninca. 
Na  sequência,  procedeu  a  leitura  dos  INFORMES  GERAIS: 1) Ofício  nº  07/12  do  Conselho 
Estadual de Saúde), informando que será realizada nos dias 9 e 10 de julho de 2012, em Brasília-
DF, a XVII  Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, para tanto solicitam a indicação de 02 
conselheiros, sendo 01 do segmento usuário e 01 de qualquer outro segmento. As despesas com 
passagem, hospedagem e alimentação serão custeadas pelo conselho de origem; O presidente 
indagou aos conselheiros sobre o interesse em participar da XVII Plenária, obtendo a candidatura 
do conselheiro Josafá Távora do segmento usuário, tendo como suplente o conselheiro Euclides 
Paterno; e para o segmento profissionais de saúde houve a candidatura da conselheira Denise da 
Silva Gava, tendo como suplente o conselheiro Nelson Renato Esteves.  As indicações foram 
aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. O  Presidente  lembrou  que  após  a 
realização desta viagem, deverá ser apresentado a este Conselho um relatório detalhado sobre a 
respectiva  Plenária;    2) Correspondência  eletrônica  da senhora Helena  Paiano  solicitando  a 
indicação de um representante do CMS para compor a Comissão Gestora Local do projeto Pró-
Saúde III.  As reuniões acontecem uma vez ao mês,  no período da tarde,  na UBS do Jardim 
Paraíso. O Presidente solicitou a indicação de um conselheiro, preferencialmente residente na 
região da  UBS do Jardim Paraíso, obtendo a candidatura da conselheira Marcia Schneider;  3) 
Ofício  nº  30/2012-SINSEJ  (Sindicato  dos  Servidores  Públicos  de  Joinville),  recebido  em 
08.05.2012, expressando preocupação em relação à contratação de empresa para refazer laudo 
ambiental do Hospital Municipal São José, tendo em vista que no ano passado, a implantação do 
mesmo  resultou  no  corte  de  benefício  pago  aos  servidores  da  Instituição,  solicitam  o 
acompanhamento do CMS. O Presidente informou que foi enviado um ofício ao Hospital Municipal 
São José (HMSJ),  solicitando esclarecimentos sobre a necessidade ou não do pagamento da 
insalubridade,  e  que  este  assunto  deveria  ser  discutido  entre  o  sindicato  e  os  servidores. 
Conselheiro  Fabrício Machado,  representante do HMSJ,  esclareceu que não houve cortes de 
benefícios e, o novo laudo está sendo avaliado, pois o anterior dava insalubridade para alguns 
cargos  e  outros  não.  O Presidente  expressou  que  nos  informes  não  cabe  discussão  e,  que 
mediante a resposta do HMSJ,  o CMS vai  se posicionar,  alertando sobre o levantamento de 
hipóteses levianas por parte do sindicato, ressaltando a seriedade do CMS; 4) Ofício nº 30/2012-
GAB (Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde),  recebido em 14.05.2012, encaminhado ao 
CMS com cópia a todos os Conselhos Locais de Saúde, informações que justificam os motivos 
que levaram a SMS a transferir o atendimento pediátrico do PA Norte para o PA Leste; 5) Ofício nº 
23/2012-CLS Saguaçu, recebido em 18.05.2012, solicitando a inclusão da Unidade de Saúde no 
Programa  de  Estratégia  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde.  O  Presidente  informou  o 
encaminhamento de um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, com cópia à Gerência de 
Atenção Básica, solicitando a inclusão deste item;  6) Ofício nº 02/2012-CLS Vila Nova Centro, 
recebido em 21.05.2012, manifestando-se contrário à decisão da SMS de transferir o atendimento 
pediátrico  do  PA  Norte  para  o  PA  Leste.  O  Presidente  informou  que  têm  recebido  diversas 
manifestações  a  este  respeito,  e  esclareceu  que  essa  mudança  trata-se  de  uma  medida 
administrativa, que foi apenas apresentada, sem deliberação do CMS. Convidou os conselheiros 
para aprofundar a questão, se desejarem, na Assembleia Trimestral dos Conselhos Locais de 
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Saúde a realizar-se em 31.05.2012; 7) Memorando nº 404/2012-GUSR (Gerência da Unidade de 
Serviços de Referência), recebido em 23.05.2012, informando que nos dias 07, 08 e 09 de junho, 
acontecerá em Fortaleza-CE, o III Congresso Brasileiro de Saúde Mental, e solicitando que o CMS 
custeie passagem aérea para o conselheiro Raphael Henrique Travia, que foi selecionado para 
apresentação oral de seu trabalho “Folha de Lírio: o jornal virtual da saúde mental”. O Presidente 
reforçou a importância da apresentação do trabalho neste evento representando o município de 
Joinville,  colocando em votação o custeio das passagens aéreas e estadia para o conselheiro 
acima  citado.  A  maioria  dos  conselheiros  presentes  aprovou  a  proposta; 8) Leitura  do 
Memorando  Interno  nº  151/2012-GUVS  (Gerência  das  Unidades  de  Vigilância  em  Saúde): 
“Assunto: Laboratório Municipal adota atendimento com hora marcada. A partir  de 14 de 
maio de 2012, a coleta de exames no Laboratório Municipal de Joinville está acontecendo com  
hora marcada. O agendamento de exames é uma medida que vai beneficiar o usuário do SUS,  
dando maior comodidade , evitando períodos longos de espera. O Laboratório Municipal realiza  
cerca de cinco mil coletas de exames por mês (210/dia). Entre os mais frequentes estão os de  
pacientes que participam de programas de hipertensão, diabetes e pré-natal. Como estamos num  
período de transição, ainda estão sendo atendidos pacientes sem agendamento, mas o indicado é 
que as pessoas que já possuam as requisições de exames façam o agendamento na Unidade de  
Saúde do seu bairro e que as novas requisições sejam agendadas na própria unidade em que  
foram solicitados os exames, logo após as consultas, para que sejam evitados transtornos. Os  
cuidados relacionados ao preparo (jejum, etc) também devem ser repassados no momento do  
agendamento.  Solicitamos  também  o  reforço  no  sentido  de  respeitar  o  horário  agendado,  
chegando  com 15 a  20 minutos  de antecedência  (no máximo),  visto  que são agendados  30 
pacientes  a  cada  30  minutos.  Chegadas  muito  antecipadas  ou  atrasadas  prejudicam  o  bom 
andamento dos trabalhos e dificultam a acomodação de todos os usuários. Visando orientar os  
conselheiros  e  usuários  do SUS,  solicitamos  espaço de 10 minutos  na reunião  do Conselho  
Municipal de Saúde, no dia 27/05/2012, para explicar o funcionamento deste agendamento ou a  
leitura deste documento nos informes do conselho e encaminhamento desta correspondência aos 
Conselhos  Locais  de  Saúde  de  todo  o  município.  Estamos  à  disposição  para  maiores  
informações, através do Laboratório Municipal de Joinville (Rua Itajaí, 268- Centro – 3433-1600)  
ou na unidade de saúde mais próxima. Atenciosamente Rosilei Terezinha Weiss Baade Gerente 
das  Unidades  de  Vigilância  em  Saúde”;  9) Ofício  nº  015/2012-SINDSAÚDE,  recebido  em 
24.05.2012,  solicitando  discussão  a  respeito  do  posicionamento  do  CMS  em  relação  às 
Organizações Sociais-OS, tendo em vista divulgação na mídia da intenção do secretário estadual 
de saúde em transferir a administração do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt para uma OS 
(Resolução nº 54/2010/CMS);  10) Ofícios nº 266 e 267/12-GUPCAA/CAA (Gerência da Unidade 
de  Planejamento,  Controle,  Avaliação  e  Auditoria),  recebido  em  24.05.2012,  convocando  os 
representantes do CMS na Comissão de Acompanhamento do Convênio firmado com Hospital 
Municipal São José, a participar de reunião no dia 31.05.2012, às 13:30h, na sala de reuniões do 
Gabinete da SMS (conselheiros Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos e Michael de Medeiros); 11) A 
comissão de capacitação convida a todos os conselheiros e comunidade em geral para participar 
do Seminário sobre Organizações Sociais que acontecerá no próximo dia 28 de junho, a partir das 
18 horas no auditório da Amunesc. As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 10 de 
junho  de  2012,  no  site  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (www.saudejoinville.sc.gov.br);  12) 
Informamos aos conselheiros  locais  de saúde  e coordenações  regionais,  que acontece nesta 
quinta-feira (31) a assembleia trimestral de conselhos locais de saúde, a partir das 18:30 horas, no 
auditório da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretária Executiva, Sandra Helena, informou o 
envio de convite através de malote, a todos os conselhos locais e, solicitou que aqueles que ainda 
não receberam procurem a Unidade Básica de Saúde de sua área de abrangência; 13) Ofício nº 
039/2012-SMS-GAB (Gabinete  da  Secretária  Municipal  de  Saúde)  justificando  a  ausência  da 
secretária  municipal  de  saúde  Antonia  Maria  Grigol  na  assembleia  do  dia  28.05.2012  por 
participação no Fórum Regional da Saúde, que acontece nos dias 28 e 29 de maio de 2012 na 
Câmara de Vereadores de Joinville;  14)  Senhora  Sandra informou que o Conselho Local  de 
Saúde do bairro Itaum, através do conselheiro Luiz Paulo, foi premiado na sétima colocação do 
Prêmio Victor Valla pelo trabalho “O Conselho na Comunidade”, informando que este trabalho 
será  apresentado  na Assembleia  Trimestral  dos  Conselhos  Locais  de  Saúde  dia  31.05.2012; 
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SUBSTITUIÇÃO  DE  CONSELHEIROS:  1) Ofício  nº  091/2012-SEESSJR  (Sindicato  dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Joinville  e Região),  recebido em 
09.05.2012, indicando como seus representantes os conselheiros Lorival Pisetta e Antonio Carlos 
da Rocha, titular e suplente, respectivamente;  2) Ofício nº 016/2012-SINDSAÚDE, recebido em 
24.05.2012, indicando a conselheira Mari  Estela Nickel Eger como representante suplente, em 
substituição à senhora Enilda Mariano Stolf; 3) Ofício nº 01/2012-CLS Jardim Sofia, recebido em 
14.05.2012, indicando como representante a conselheira Sirlene Felizardo,  em substituição ao 
senhor  Carlos  Roberto  Torrens;  4) Correspondência  eletrônica  do  SINDFAR-  Sindicato  dos 
Farmacêuticos  no  Estado  de  Santa  Catarina,  recebida  em  28.05.2012,  indicando  como 
representante  suplente  o  senhor  Reinaldo  Hideki  Hiroi,  em  substituição  à  senhora  Emiliana 
Domingues;  ENCAMINHAMENTOS: 1) Ofício nº 233/2012-GUPCAA/CAA (Gerência da Unidade 
de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), recebido em 09.05.2012, solicitando retificação 
da  Resolução  nº  20/2011/CMS,  que  aprova  o  credenciamento  do  PAM  do  Bucarein  para 
Oxigenoterapia Prolongada Domiciliar- O encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos 
(CAI)  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes;  2) Ofício  nº  244/2012-
GUPCAA/Programação (Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), 
recebido em 16.05.2012, solicitando Parecer do CMS referente a habilitação/credenciamento do 
NAIPE- Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial como Unidade de Reabilitação da 
Deficiência Mental  e/ou Autismo-  O encaminhamento à CAI  foi aprovado pela maioria dos 
conselheiros  presentes;  3) Ofício  nº  242/12-GUPCAA/CAA  (Gerência  da  Unidade  de 
Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria), recebido em 24.05.2012, solicitando Parecer do 
CMS quanto a desativação de 24 leitos no Hospital Materno Infantil Dr Jeser Amarante Faria- O 
encaminhamento à Comissão de Assuntos Externos (CAE) foi aprovado pela maioria dos 
conselheiros presentes. Na sequência o presidente concedeu a palavra por dois minutos, ao 
conselheiro  Raphael  Henrique  Travia,  que  divulgou  o  endereço  eletrônico 
www.folhadelirio.com.br,  cuja  natureza  é  um  portal  informativo  sobre  saúde  mental,  que 
acompanha o cotidiano do CAPSIII de Joinville. Em seguida, o Presidente fez a leitura do Artigo 8º 
do Regimento Interno do CMS, conforme segue: “Os membros do CMS não deverão usar de tal  
condição, como forma de promoção pessoal nem de campanhas políticas partidárias.  Parágrafo 
Único:  O conselheiro  que  desejar  candidatar-se  a  cargo  eletivo  (municipal,  estadual,  federal)  
deverá solicitar seu afastamento com seis meses de antecedência do pleito eleitoral”. Advertiu os 
conselheiros  a  não  utilizar  de sua condição  enquanto  conselheiro,  como forma de  promoção 
pessoal,  ou  campanha  política  (municipal,  estadual  ou  federal).  Reforçou  que  caso  algum 
conselheiro seja candidato, este deve afastar-se dos CLS e do CMS com antecedência mínima de 
seis meses do pleito eleitoral. Em seguida, solicitou aprovação  de uma assembleia extraordinária, 
para o dia 11.06.2012.  A solicitação foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. 
2.1 Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria  Municipal  de Saúde referente ao 1º 
quadrimestre  de  2012  (conforme  Lei  Complementar  nº  141  de  13  de  janeiro  de  2012).  A 
apresentação foi dividida entre o Dr Guilherme Lima da Gerência da Unidade de Planejamento, 
Controle, Avaliação e Auditoria, que apresentou a prestação de contas dos indicadores da SMS, 
sendo  seguido  pelo  senhor  Júlio  Cesar  Ribeiro  Malschitzki da  Gerência   de Administração  e 
Finanças,  que  apresentou  a  parte  financeira,  conforme  anexo  I  desta  ata.  Manifestações: 
conselheira Rosilda Veríssimo questionou o empenho de aproximadamente 60% (sessenta por 
cento)  do  orçamento  da  SMS  em  pagamento  de  pessoal,  e  questionou  ainda  a  posição  do 
Hospital Bethesda, que na reunião anterior veio ao CMS reclamar pela falta de repasse financeiro 
por parte da SMS, fato que se mostrou falso ao constatar os valores do repasse apresentados. O 
senhor Julio esclareceu que o valor gasto com pagamento de pessoal não compromete a receita 
da SMS, representando sim 59,9% (cinquenta e nove vírgula nove por cento) das despesas da 
SMS. A vice-presidente senhora Michele de Souza Andrade sugeriu que quando a CAI for realizar 
a  análise,  o  gerente  administrativo  envie  dados  mais   precisos  para  avaliação,  e  quanto  ao 
Hospital  Bethesda,  o  senhor  Julio  reafirmou  o  repasse  do  valor  pactuado  com a  instituição, 
desconhecendo  a  alegação  da  falta  de  pagamento.  Na  sequência,  o  presidente  registrou  a 
presença  de  uma  turma  de  alunos  do  primeiro  ano  da  faculdade  de  Enfermagem  do  Bom 
Jesus/Ielusc. Em seguida, o conselheiro Emílio Vidal Baggio Neto fez uso da palavra, observando 
a falta de metas definidas em alguns dos indicadores apresentados, dificultando a avaliação dos 
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conselheiros, que ficam sem um parâmetro para saber o quanto aqueles indicadores estão ou não 
dentro do esperado para o período. Ressaltou ainda que o número de reclamações recebidas pela 
SMS, com relação ao número de atendimentos realizados, é muito pequeno, não representando a 
realidade do nosso município, e levantou a questão de como estes dados estão sendo coletados, 
sem retratar a situação atual de nossa cidade. Perguntou ainda quais as ações que estão sendo 
adotadas para atender a demanda reprimida e diminuir números tão discrepantes. Em resposta, 
Dr. Guilherme explicou que os números disponíveis são das reclamações formalmente registradas 
na ouvidoria (telefone, e-mail, ). A vice-presidente Michele de Souza Andrade, informou que será 
adotada a distribuição de noventa caixas para sugestões e reclamações nas unidades de saúde 
do município, na tentativa de alcançar o público de forma anônima e mais eficaz. Sobre a oferta 
de serviços, Dr Guilherme explicou que em algumas especialidades clínicas, a capacidade de 
atendimento  em  serviços  próprios  e  contratados  da  SMS,  está  abaixo  da  demanda  atual, 
enfrentando ainda a falta de prestadores de serviço qualificados e dispostos a firmar convênio 
pelo  SUS.  Sobre  os  indicadores  sem  metas  estabelecidas,  informou  que  os  mesmos  são 
baseados em preceitos científicos e protocolos próprios, além do acompanhamento feito por dois 
médicos reguladores que gerenciam a prioridade nos atendimentos de alta complexidade.  Em 
seguida o conselheiro Josafá Távora questionou o aumento do serviço de terceiros e, questionou 
também quais medidas a SMS está tomando para resolver o problema da demanda reprimida, 
citando a resolução do Ministério Público. A vice-presidente respondeu a questão da demanda 
reprimida, citando que a oferta de  serviços em especialidades médicas é uma questão complexa, 
que envolve interesses mercantilistas,  restrições orçamentárias e ausência de profissionais  no 
mercado, sendo que o plano de aquisição de ultrassonografia foi entregue ao juiz, assim como o 
lançamento de um edital no mês de junho, para compra de serviços nessa área, de qualquer local 
do país,  esgotando assim as possibilidades.  Já os planos de ação das outras especialidades 
envolvem outros serviços, como o Hospital  Municipal São José (HMSJ) e o Hospital  Regional 
Hans  Dieter  Schmidt  (HRHDS).  Após  isso,  o  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  conselheiro 
Lourenço Foss Joenk,  que comentou como poderão ser executadas as obras que a secretária de 
saúde apresentou em reunião anterior, se estes recursos não aparecem disponíveis na prestação 
de  contas.  Observou  ainda,  que  em muitos  indicadores  aparece  a  legenda  vermelha  (ruim), 
perguntando se essas situações estão sendo controladas e melhoradas. Senhor Julio respondeu 
que no tocante aos investimentos, três licitações foram fechadas, e a terraplanagem dos terrenos 
já está sendo feita, os recursos de contrapartida e orçamento participativo (OP) estão disponíveis, 
e serão incluídas na prestação de contas assim que forem realizadas. No tocante aos indicadores, 
Dr Guilherme esclareceu que algumas situações de saúde não apresentaram melhora desde o 
período anterior, devido a exoneração de alguns servidores públicos. Relatou ainda que a SMS 
atualmente  está  fazendo  contratação de profissionais  através  de  processos simplificados,  em 
caráter  temporário,  para  suprir  as  necessidades  de  recursos  humanos,  sendo  gradualmente 
substituídos por profissionais de carreira, na medida em que os concursos públicos ocorrerem. 
Citou também os convênios para compras de serviços em saúde, como o estabelecido com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina (CIS AMUNESC), que ainda 
são  insuficientes  para  resolver  a  situação,  mas  que  a  ameniza.  Na  sequência,  o  presidente 
concedeu  a  palavra  à  secretária  da  mesa  diretora  conselheira  Neusa  Maria  Alcântara,  que 
perguntou  acerca  da  receita  da  vigilância  epidemiológica,  dizendo  que  não  observou  na 
apresentação financeira, e também questionou se o Plano Anual de Metas (PAM-DST/AIDS) está 
sendo  executado,  ou  se  os  valores  continuam  parados  em  conta  bancária.  Finalizando  sua 
manifestação, indagou sobre a existência de demanda reprimida, e em qual parte da prestação de 
contas estão incluídas as consultas dos doentes de AIDS e portadores de hepatites virais. Em 
resposta,  Júlio  esclareceu  que  com  a  recente  mudança  na  gerência  financeira,  algumas 
solicitações ficaram paradas, mas que foi realizado um levantamento da situação atual, colocando 
algumas ações em prática entre abril e maio. A gerente da unidade de vigilância sanitária, senhora 
Rosilei Terezinha Weiss Baade, esclareceu que o recurso da Vigilância em Saúde é um piso fixo 
de R$ 377.000 (trezentos e setenta e sete mil reais) quadrimestral,  e que o recurso da AIDS 
continua acumulado em conta, sendo necessário uma operação padrão para colocar a situação 
em  dia.  No  tocante  à  demanda  reprimida,  falou  sobre  problemas  enfrentados  com  a  esfera 
estadual  referente  aos  exames  confirmatórios,  sendo  também  competência  estadual  o 
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fornecimento de medicamentos para o tratamento da AIDS.  O encaminhamento da prestação 
de contas à CAI foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Em seguida o senhor 
Júlio solicitou a palavra, fazendo uma explanação sobre o andamento do término das obras no 
quarto  andar  do HMSJ,  relatando  que  fez  uma vistoria  dia  24.05.2012,  constatando  algumas 
instalações inadequadas e ou faltantes, assim como por parte da SMS a licitação de itens e dois 
móveis fracassados pela disparidade de valores praticados em mercado com os valores pagos 
pelo  setor  público.  O  Presidente  relatou  que  foram realizadas  reuniões  com a  empresa   de 
engenharia,  com diversas promessas de prazo não cumpridas. Senhor Júlio reafirmou que vai 
continuar realizando o acompanhamento da obra, vistoriando e cobrando que os prazos sejam 
cumpridos.  Conselheira  Rosilda  solicitou  a  verificação  da  adequação  dos  ambientes  como  o 
espaço das portas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Joinville,  conselheiro  Valmor  João  Machado  deu  por  encerrada  a  ducentésima  décima  sexta 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte  horas e quarenta e cinco 
minutos, da qual eu, Raphael Henrique Travia, lavrei a presente ata que vai por todos assinada. 
Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): Michele de Souza Andrade, Nicolle Heiden Lutz, 
Shirley Nunes Tarouco,  Gean Francisco Cercal,  Julio  Theodoro  Moraes,  Giscard  Siervo 
Conte, Marcia Schneider, Rosilda Verissímo, Nelson Renato Esteves, Reinaldo Hideki Hiroi, 
Maria Leonara Rossi, Mari Estela Nickel Eger, Valmor João Machado,  Lorival Pisetta, João 
Fábio Salles da Silva,  Denise da Silva Gava,  Elza Olegini  Bonassa,  Emílio Vidal  Baggio 
Neto,  Sergio Sant'anna, Terezinha Vieira de Castro,  Mário Luiz Alves,  Raphael  Henrique 
Travia,  Neusa  Maria  Alcântara,  Tônio  Tronn  ,Manoel  Costa  da  Rosa,  Euclides  Paterno, 
Pedro  Gilberto  Lampugnani,  Luiz  Manoel  Ferreira  Vasconcelos,  Lourenço  Foss  Joenk, 
Josafá Távora, Nelson Gomes Oliveira, Marcilio da Silveira, Pedro Celestino da Silva Junior, 
José Floresval de Castilho, José Declarindo dos Santos, representantes  da ASSESSORITEC, 
do IELUSC, da Associação dos Celíacos do Brasil -ACELBRA/Joinville ,da Gerência da Unidade 
de Vigilância em Saúde-GUVS e de cinco representantes dos Conselhos Locais de Saúde. 
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