
ATA DA  DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 28.01.2013

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, no  
auditório  da AMUNESC,  Rua  Max  Colin,  1843,  Centro,  realizou-se a  ducentésima vigésima quarta 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. O Conselheiro Valmor João Machado, 
Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  (CMS),  procedeu  à  abertura  dos  trabalhos, 
cumprimentando todos os presentes. Em seguida, passou a leitura da Pauta do dia: 1 - EXPEDIENTES: 
1.1 Apresentação e aprovação da pauta do dia – 5'; 1.2 Aprovação das  atas das assembleias dos dias 
22.10.12,  29.10.12 e  26.11.12 – 5';  1.3 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva – 10';  2 - 
ORDEM DO DIA: 2.1 Apresentação do novo Secretário Municipal de Saúde e sua Equipe - Dr. Armando 
Dias Pereira Junior – 40'; 2.2 Apresentação do relatório de atividades 2012 das comissões permanentes 
do conselho ( CAI,  CAE, CAPACITAÇÃO, ÉTICA e CIST ) – Coordenadores – 20';  2.3 Criação da 
Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde – 10'. O presidente da mesa solicitou 
uma inversão de pauta, tendo em vista um compromisso do Sr. Secretário,  a pauta e sua inversão 
foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. A palavra foi passada ao Dr. Armando, 
que cumprimentou a todos e agradeceu a aprovação da inversão de pauta, apresentou sua equipe de 
gestão  composta  pelos  seguintes:  Marlene  Bonow  Oliveira(Diretora  Executiva),  Mário  
Bruckheimer(Gabinete), Tânia Bettina Monich Jorge(GUAB), Hamilton Augusto do Nascimento(GUAF),  
Eduardo  Hudson  Amaral(GUPCAA),  Jusmara  do  Rócio  Maciel  da  Hora(GUSR),  Jeane  Regina  
Vanzuiten Vieira(GUVS). Expôs a situação financeira precária da Secretaria de Saúde, comentou que 
estará  indo  à  Brasília  em  busca  de  recursos  para  a  saúde,  salientou  também a  chegada  de  um 
caminhão de medicamentos para suprir alguns itens faltantes nos postos de saúde do município, enfim 
pediu  apoio  ao  conselho  para  a  sua  gestão,  onde  manifestou  a  vontade  de  trabalhar  e  mostrar 
transparência em todos os atos. Manifestações: Conselheiros Sérgio, Raphael e Tônio. O conselheiro 
Sérgio pontuou sobre o seu comando na Associação dos Aposentados de Joinville, e firmou que gestão 
se  faz  com  motivação  e  projetos,  manifestou  apoio  ao  novo  secretário  de  saúde  e  colocou-se  a 
disposição para uma parceria na projeção de novas políticas para a saúde do município. O conselheiro 
Raphael mostrou desejo em saber a verdadeira situação do Hospital Municipal São José. O secretário, 
em primeira mão, apresentou a nova direção do HMSJ, os Srs Carlos Alexandre da Silva e André 
Santos Pereira, diretores executivo e financeiro respectivamente, e pontuou que a dívida do hospital 
gira  em torno de 15(quinze)  milhões  de reais  e da secretaria  de saúde em torno de 14(quatorze) 
milhões de reais. Salientou que não há condições, devido a falta de verba, para iniciar projetos e tão 
puco dar continuidade em outros, tendo em vista que alguns já foram parados. Esclareceu também que 
os recursos para gestão participativa são próprios, ou seja todo dinheiro vem da prefeitura. Pontuou 
para  a  plenária  que o  novo Prefeito  não  quer  muitos  comentários  sobre  o  assunto,  mas por  uma 
questão de transparência de gestão, não poderia omitir tais fatos, já que a intenção é saldar as dívidas. 
O conselheiro Tônio questionou sobre a posição da secretaria de saúde em relação à unidade básica do 
São Marcos, se existe um cronograma de obra, tendo em vista que no mês de dezembro de 2012 foi  
entregue em assembleia um laudo contendo a não aprovação da edificação da unidade básica, contudo 
neste mês de janeiro já  aponta-se uma liberação para o início da obra.  O secretário  Dr.  Armando 
mostrou-se contente quando da notícia de liberação da construção da unidade, com a planta aprovada, 
o terreno pronto, mas a unidade do São Marcos entra na questão da falta de verba do município para 
conlusão da obra, existe uma parte do dinheiro que vem de um convênio, porém a maior parte fica a 
cargo da prefeitura, com isso a obra poderá até ter seu início mas em no máximo três meses corre o  
risco de ficar parada. Pediu um pouco mais de tempo à comunidade do São Marcos para conseguir a 
verba total da obra. O conselheiro Valmor, presidente do conselho de saúde, deseja boas vindas à nova 
gestão e disse que, em conjunto com as demais entidades, podemos ajudar as pessoas de todas as 
comunidades do nosso município. Salientou também sobre a reunião do secretário com a mesa diretora 
do  conselho,  a  respeito  da  situação  dos  servidores  contratados  para  a  estratégia  de  saúde  da 
família(ESF), onde pelo Decreto 2833 do Ministério da Saúde, os servidores da ESF tem pactuado oito 
horas/dia de trabalho, contudo hoje trabalham seis ou sete horas por dia. Pelo descumprimento do 
mesmo, os recursos de cerca de 840 mil  reais por mês, desde outubro de 2012,  não estão sendo 
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enviados,  gerando  um déficit  muito  alto  ao  município.  O  conselheiro  passou  a  palavra  a  Diretora 
Executiva  da secretaria  de saúde,  Sra Marlene Bonow,  para esclarecer  a situação da ESF.  A Sra 
Marlene  comprimentou  a  todos,  apresentou  uma  pequena  parte  de  sua  equipe,  e  como  primeira 
providência para tratar o assunto foi convocada uma reunião com a mesa diretora do conselho e o 
representante do sindicato dos servidores públicos, informando a todos a inviabilidade de se manter a 
manutenção da ESF e dos agentes comunitários como estava, pois desde outubro a prefeitura não 
contava com o repasse de 840 mil reais do fundo nacional de saúde. No dia seguinte após o encontro 
houve uma reunião com as equipes e servidores informando o decidido em Ato Administrativo, que a 
partir de 03.01.2013 estaria suspenso o regime de seis horas. Sabe que não é fácil a aceitação deste 
tipo de comunicação,  porém este entendimento tem de ser feito entre os servidores,  a gestão e o 
controle social. Enfim a partir de 04.02.2013 as equipes da ESF e os ACS, passariam a exercer oito 
horas  diárias,  salientando  que  os  agentes  comunitários  já  cumpriam  estas  horas.  Pontuou  sobre 
elaborar um cronograma junto com o secretário de saúde, para dar continuidade nas obras, e passar 
este cronograma a cada conselho local de saúde firmando acordos para concluir as obras que já tem 
verbas destinadas. O Dr. Armando deixou claro que as portas da secretaria de saúde estarão abertas 
aos conselheiros e a mesa diretora, ficando à disposição para futuras discussões sobre a saúde do 
município. O presidente da mesa deu novamente as boas vindas à nova gestão e passou a palavra a 
enfermeira Sra. Aline do programa de Hanseníase da SMS, que a pontuou como uma doença infecto-
contagiosa, milenar e antigamente conhecida como "lepra". Comentou que Santa Catarina e Rio Grande 
do  Sul,  possuem  menos  casos  em  relação  ao  Paraná.  Ponderou  sendo  uma  doença  que  tem 
tratamento, feito de seis a doze meses, e é diagnosticada como uma mancha, avermelhada ou marrom, 
onde a pessoa não tem sensibilidade neste  local. Há um planejamento para que todos os profissionais 
de atenção básica sejam capacitados para entender melhor esta doença, e para o ano de 2014 está 
sendo elaborada uma corrida contra a Hanseníase no mês de janeiro. O conselheiro Valmor agradeceu 
e passou a palavra ao ilustre Vereador Sr. Levi Rioschi, Presidente da Comissão de Saúde da Câmara 
de Vereadores de Joinville, que cumprimentou todos os presentes e iniciou discursando sobre o quão 
importante é cuidar do ser humano, sendo uma missão de valor incalculável. Apontou visitas a algumas 
unidades básicas de saúde, para tomar conhecimento das necessidades locais, mostrando o desejo de 
atuar como um facilitador, colocando-se à disposição do conselho de saúde para juntos melhorar, em 
todos os sentidos, a saúde do município de Joinville.  O presidente da mesa passou ao item  1.2 da 
pauta, o qual foi Aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Na sequência passou ao item 
2.2 da pauta,  passando a palavra ao conselheiro Nelson Renato Esteves que leu o relatório de:  "  
ATIVIDADES  DA  CIST  NO  ANO  DE  2012(COMISSÃO  INTERSETORIAL  DE  SAÚDE  DO 
TRABALHADOR). Em 2012 foram convocadas onze (11) reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador, que ocorreram na Secretaria Municipal de Saúde e na sede do Centro de Referência  
em Saúde do Trabalhador  -  CEREST,  sendo que 3 (três)  não se realizaram por  falta  de quorum. 
Encerrou o exercício 2012 com 7 (sete) pareceres, e 01 (um) assunto pendente na Pauta. Integram a 
CIST as seguintes entidades:  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Universidade do Estado de  
Santa Catarina - UDESC, Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador – CEREST, Universidade da 
Região de Joinville -  UNIVILLE, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material  Plástico de  
Joinville, Associação Catarinense de Ensino – ACE, Associação dos Agentes Comunitários de Saúde –  
AJACS,  Centro dos Direitos Humanos Maria da Graça Braz, Centro de Engenheiros e Arquitetos de  
Joinville  -  CEAJ,  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Refrigeração,  Aquecimento  e  
Tratamento de Ar, Indústrias de Compressores Herméticos para Refrigeração e Indústrias de Artigos e  
Equipamentos  Odontológicos,  Médicos  e  Hospitalares  de  Joinville  –  SINDITHERME,  Sindicato  dos  
Trabalhadores Metalúrgicos, na Fundição, na Siderúrgica e na Indústria do Material Elétrico de Joinville, 
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias e Oficinas Mecânicas de Joinville e Região, Serviço Social  
da Industria da Construção Civil – SECONCI e o Conselho Local de Saúde de Pirabeiraba. Destas três  
integram o Conselho Municipal de Saúde. A CIST se reúne toda 2ª quinta-feira de cada mês, das 08:30  
às 10:30 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde.  Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador – CIST.”  Em seguida leu o relatório de:  “ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
INTERNOS (CAI)  NO ANO DE 2012. Em 2012 a Comissão de Assuntos Internos (CAI) reuniu-se 32  
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(trinta e duas) vezes, na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, no horário das 19:00 às  
21:00 horas, sendo que 03 (três) reuniões não realizaram-se devido à falta de quorum. Nesse período  
emitiu-se 34 (trinta e quatro) Pareceres. Encerrou o exercício 2012 com 04 (quatro) assuntos pendentes  
na Pauta. Integram a CAI os seguintes conselheiros: Euclides Paterno (segmento usuário), Luiz Manoel  
Ferreira Vasconselos (segmento usuário), Osmar Lopes (segmento usuário), Angela Schier (segmento  
governo),  Marineusa Gimenes (segmento profissional de saúde), Nelson Renato Esteves (segmento  
profissional de saúde). Atenciosamente, Comissão de Assuntos Internos (CAI).” Passou-se a palavra ao 
conselheiro  Nelson  Gomes  Oliveira  que  leu  o  relatório  de:  “RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS EXTERNOS – CAE 2012. Em 2012 a CAE, reuniu-se 08 (oito) vezes na  
Secretaria  Executiva  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Nesse  período  realizou  05  (cinco)  visitas  
conforme segue:  Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria (15/06); Hospital Regional Hans 
Dieter  Schmidt  (09/08);  Hospital  Municipal  São  José  (27/08);  Maternidade  Darcy  Vargas  (20/09);  
Hospital Bethesda (04/10). No decorrer do ano, a Comissão emitiu 06 (seis) Pareceres, e encerra o ano  
com  nenhum  assunto  pendente  em  Pauta.  Integram  a  CAE  os  seguintes  conselheiros:  Marcia  
Schneider (segmento prestadores de serviço),  Mario Luiz Alves (segmento usuário),  Maria Leonora  
Rossi  (segmento  profissional  de  saúde)  e  Nelson  Gomes  de  Oliveira  (segmento  usuário).  
Atenciosamente,  Comissão de Assuntos Externos do Conselho Municipal de Saúde de Joinville/SC.”  
Passou-se a palavra à conselheira Denise da Silva Gava que leu o relatório: “CONSELHO MUNICIPAL 
DE  SAÚDE  DE  JOINVILLE  COMISSÃO  DE  CAPACITAÇÃO  DE  CONSELHEIROS  DE  SAÚDE  
RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2012 A Comissão de Capacitação de Conselheiros de Saúde, durante 
o  decorrer  de  2012,  se  reuniu  04 (quatro)  vezes  na  sala  de reuniões  da Secretaria  Executiva  do  
Conselho  Municipal  de  Saúde.  No  primeiro  semestre  14.04.12  foi  realizado  um  Seminário  em  
Comemoração  ao  Dia  Mundial  da  Saúde  sob  o  tema:  “SER/ESTAR  Conselheiro  de  Saúde  e  a  
Importância da Capacitação/Atualização”, ministrado pelo Dr. Gilson Carvalho, e no segundo semestre  
(28/06/12), foi realizado o I Seminário do Conselho Municipal de Saúde Sob o tema: “Organizações  
Sociais”, ministrado por: Dr. Wladimir Taborda – Organizações Sociais; Dr. Dario Salles – Consórcios  
Públicos;  Dr. Jerzey Timóteo Ribeiro Santos – Fundações Estatais de Direito Privado; e Dr. Nelson  
Rodrigues dos Santos – Serviços Públicos.A partir  do segundo semestre, foram realizados 7 (sete)  
encontros  de  Capacitação  de  Conselheiros  de  Saúde  no  Auditório  da  SMS,  com  uma  média  de  
participação de 35 conselheiros  locais  e 04 municipais.  Os temas abordados foram:  1º  – 09.08.12  
“Estrutura e Funcionamento do Conselho Municipal e Local de Saúde” - Sandra Helena Camilo Bado da  
Cruz; 2º – 23.08.12  “Os Princípios do SUS” – Antônia Maria Grigol; 3º – 13.09.12 “Organograma da 
Secretaria Municipal  de Saúde” - Gyovana Goulart,  Michele Souza Andrade, Alinore Riba Ziemer e  
Rosilei Weiss Baade; 4º – 27.09.12 -  “Filme Sicko SOS Saúde” - Denise da Silva Gava; 5º – 18.10.12  
“Planejamento em Saúde: Agenda, Plano de Saúde e Quadro de Metas” - Rosinete Fátima Ferreira  
Neto; 6º – 25.10.12  “Participação e Controle Social” - Clair Castilhos Coelho; 7º – 13.12.12 “Orçamento  
e  Financiamento  no  SUS”  -  Jeovane  Nascimento  do  Rosário.  Alguns  conselheiros,  indicados  em 
Plenária,  se  capacitaram através  da participação  em eventos  específicos,  conforme segue:  -   XVI  
Plenária Nacional  de Conselhos de Saúde,  nos dias 09 e 10 de julho de 2012 -   Brasília/DF  
Conselheiros(as) Participantes: Denise da Silva Gava e Josafá Távora; -  Fórum Municipal de Saúde 
de Blumenau - “Participação e Representatividade no Conselho”,  no dia 30 de junho de 2012 –  
Blumenau/SC Conselheiros(as) Participante: Rosinete Fátima Ferreira Neto e Valmor João Machado; -  
Fórum de Segurança e Saúde do Trabalhador, no dia 10 de agosto de 2012 – Florianópolis/SC  
Conselheiros  Participantes: Valmor  João Machado;  -  Seminário Regional  Sul  -  “A Resposta das  
Políticas  Públicas  no  Enfrentamento  da  Epidemia  de  Aids,   das  Doenças  Sexualmente  
Transmissíveis e Hepatites Virais nas Populações Vulneráveis na Região Sul Do Brasil”, no dia  
25  de  outubro  de  2012  –  Florianópolis/SC  Conselheira  Participante:  Neusa  Maria  Alcântara;  -  I  
Seminário  Catarinense  em  Defesa  do  SUS,  nos  dias  05  e  06  de  novembro  de  2012  –  
Florianópolis/SC  Conselheiros(as)  Participante(s):  Valmor  João  Machado  e  Euclides  Paterno;  -  
Oficina de Planejamento Integrada em Saúde do Trabalhador, nos dias 30 e 31 de outubro de  
2012  –  Balneario  Camboriú/SC  Conselheira  Participante:  Neusa  Maria  Alcântara;  -  IV  Encontro 
Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador – CIST's, nos dias 21 e 22 de  
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novembro de 2012 – Brasília/DF Conselheiro(a) Participante: Nelson Renato Esteves; e - VIII Plenária 
Estadual  de Conselhos de Saúde,  nos dias 23 e 24 de novembro de 2012 – Curitibanos/SC  
Conselheiros(as) Participante(s): Denise da Silva Gava, Josafá Távora, Rosinete Fátima Ferreira Neto e  
Neusa  Maria  Alcântara.  Integraram  a  Comissão  de  Capacitação  em  2012:  Luiz  Manoel  Ferreira 
Vasconcelos (segmento usuário), Rosinete Fátima Ferreira Neto (segmento usuário)  Denise da Silva 
Gava (segmento profissional de saúde) e Shirley Nunes Tarouco (segmento profissional  de saúde).  
Joinville/SC, 18 de dezembro de 2012." Passou-se a palavra a conselheira Michele que leu o relatório 
de:  "ATIVIDADES  DA  COMISSÃO  DE  ÉTICA  E  CONDUTA  NO  ANO DE 2012.  Em  2012  foram 
realizadas 13 (treze) reuniões da Comissão de Ética e Conduta, que ocorreram na Secretaria Executiva  
do Conselho Municipal de Saúde.  Encerrou o exercício 2012 com 4 (quatro) pareceres concluídos, e  
nenhum  assunto  pendente  na  Pauta. Integraram a  Comissão  os  seguintes  Conselheiros:  Euclides  
Paterno (segmento usuário),  Fabricio Machado (segmento governo),  Marineusa Gimenes (segmento  
profissional de saúde), Julio Manoel Maria (segmento usuário), Sergio Sant'anna (segmento usuário) e  
Michele  de  Souza  Andrade  (segmento  governo).  Comissão  de  Ética  e  Conduta.”  O  presidente 
agradeceu aos conselheiros  relatores e passou ao item  2.3 da pauta  formalizando a nominata  da 
Comissão de Organização da 10ª Conferência Municipal de Saúde, através de consulta voluntária aos 
presentes, que ficou elencada assim:  Segmento Governo:  Michele de Souza Andrade - Secretaria  
Municipal  de  Saúde;  Vanessa  Bandeira  Fiorentin  –  Secretaria  de  Assistência  Social;  Segmento 
Profissionais de Saúde: Maria Leonora Rossi   -  SINDSAÚDE;  Segmento Usuários:  Luiz Manoel  
Ferreira Vasconselos - Conselho Local de Saúde do Floresta; Terezinha de Jesus Passos – Centro de  
Direitos Humanos e Antônio Coelho – Conselho Local de Saúde Nova Brasília. Passou-se ao item 3 - 
INFORMES GERAIS, que foi lido pela secretária executiva do conselho, Sra. Sandra, assim: 1) Ofício 
da Gerência das Unidades de Vigilância em Saúde – GUVS, nº. 569/2012, recebido em 20.12.2012, 
solicitando a vinculação da Comissão Municipal da AIDS junto ao Conselho Municipal de Saúde, a partir 
do  ano  de  2013;  2) Correspondência  da  Coordenação  do  MOPS-SC,  recebida  em  25.01.2013, 
informando que a partir do mês de janeiro de 2013 seu representante titular neste conselho será o Sr. 
Osni  Leopoldo  Batista,  e  seu  suplente  será  indicado  posteriormente.  4  -  JUSTIFICATIVAS  DE 
FALTA.  1) A  Secretaria  de  Assistência  Social  –  SAS,  justifica  a  falta  de  seus  representantes  na 
Assembleia Ordinária do dia 10.12.2012, pelo motivo de o titular estar com problemas de saúde, e seu 
Suplente no mesmo dia estar com problemas particulares. Aprovado pela maioria dos conselheiros 
presentes.  5  –  ENCAMINHAMENTOS  1) Ofício  n°  736/2012-HMSJ,  recebido  em  18.12.2012, 
encaminhando para apreciação e aprovação do conselho o Relatório Contábil de Novembro de 2012 do 
Hospital  Municipal  São  José  -  Sugestão  CAI;  2)  Memorando  Interno  n°  058/2012  – 
Contabilidade/GUAF,  recebido  em  20.11.2012,  encaminhando  para  apreciação  e  aprovação  do 
conselho o Relatório Contábil de Outubro de 2012 da Secretaria Municipal de Saúde - Sugestão CAI; 3) 
Memorando Interno n° 064/2012 – Contabilidade/GUAF, recebido em 14.12.2012, encaminhando para 
apreciação e aprovação do conselho o Relatório Contábil de Novembro de 2012 da Secretaria Municipal 
de Saúde - Sugestão  CAI; 4) Prestação de Contas da ONG Abrigo Animal referente aos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2012. Sugestão CAI; 5) Revisão das resoluções 16/1998 e 21/2010 
acerca dos prazos de apresentação dos instrumentos  de gestão ao conselho  municipal  de saúde. 
Sugestão CAI. Os Encaminhamentos foram aprovados pela maioria dos conselheiros presentes. 
6) Agendamento de uma Assembleia Extraordinária para o dia  18.02.2013, onde será apresentada a 
versão  final  do  Plano  Municipal  de  Saúde  2014-2017;  Aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes. 7) A  secretaria  executiva  informa  a  necessidade  de  recomposição  da  comissão  de 
capacitação. O conselheiro Valmor, novamente fez uma consulta à plenária pedindo voluntários para 
recompor a comissão de capacitação para o ano de 2013.  Após a consulta a nova nominata ficou 
elencada assim:  Segmento Prestadores de Serviço:  Giscard Siervo Conte – SINDLAB;  Segmento 
Profissionais de Saúde: Maria Leonora Rossi  - SINDSAÚDE; Denise da Silva Gava – Associação dos  
Professores de Educação Física  de Joinville  e Região;  Segmento Usuários:  Luiz Manoel  Ferreira 
Vasconselos - Conselho Local de Saúde do Floresta; Tonio Tromm – Conselho Local de Saúde São  
Marcos;  Alaíde  Correia  André –  Conselho  Local  de  Saúde  Bakita. Nada mais  havendo  a  tratar,  o 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, conselheiro Valmor João Machado deu por 
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encerrada  a  ducentésima  vigésima  quarta  Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de 
Saúde, às  dezenove  horas  e  quarenta  minutos,  da  qual  eu,  Luciano  Teixeira  Raymundo,  lavrei  a 
presente ata que vai  por todos assinada.  Estiveram presentes os(as)  conselheiros(as):  Michele de 
Souza  Andrade,  Nicolle  Heinden  Lutz,  Lis  Elena  Wesphal,  Vanessa  Bandeira  Fiorentin,  Caio 
Martins  Tavares,  Edson Sydnei  de Campos,  Giscard  Siervo  Conte,  Marcia  Schneider,  Adrian 
Maurício Stockler Schner, Nelson Renato Esteves, Laércio Batista Junior, Maria Leonora Rossi, 
Lorival  Pisetta, Getúlio Augusto César Moroso Rodrigues, Denise da Silva Gava, Emílio Vidal 
Baggio Neto, Valmor João Machado, Julio Manoel Maria, Sergio Sant'anna, Terezinha Vieira de 
Castro, Terezinha de Jesus dos Passos, Raphael Henrique Travia, Tônio Tromm, Alaíde Correia 
André,  Euclides  Paterno,  Antônio  Coelho,  Luiz  Manoel  Ferreira  Vasconselos,  Arlindo  Pedro 
Lessenko, Lourenço Foss Joenk, Josafá Távora, Nelson Gomes  Oliveira, Marcílio da Silveira, 
José Floresval de Castilho, dois representantes dos conselhos locais de saúde, representantes 
do CEREST, representantes da APAE, representante do Hospital Bethesda e representantes da 
Secretaria de Saúde do Município.
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