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Ata da reunião Ordinária do COMUS (Conselho Municipal de Saúde) realizada em
23/09/2019 às 18hs no Auditório da Prefeitura Municipal de Jacareí. Solicitou justificativa
de ausência: Célio Honório Vieira e Marta Lisiane Pereira Pinto de Carvalho. Dra. Rosana
Gravena - Presidente do COMUS (Conselho Municipal de Saúde) antes de iniciar a pauta do
dia, faz uma reflexão. “Diz que estão vivendo um momento difícil na Secretaria de Saúde,
assim com em todas as Prefeituras e no país como um todo”. Diz que no passado, quando
foi Secretária de Saúde em 2002, chamou os conselheiros para que pudessem fazer uma
parceria importante em defesa do SUS – Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio do
país e maior movimento democrático que já existiu, onde se dá direito a saúde para todos.
Em decorrência do ano político que se aproxima e da postura do Governo Federal em
relação à saúde, irá impactar de maneira muito forte em todos os municípios. Dra. Rosana
Gravena diz que é uma dos doze secretários que faz parte da Diretoria do COSEMS/SP –
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, inicialmente foi eleita
para representar a região do Vale do Paraíba, e depois representante do Estado de São
Paulo, diretoria esta que decide junto com o Governo do Estado, sobre os fundos do
dinheiro da região do Estado de São Paulo. Trouxe um documento importante que foi
elaborado por estes doze secretários, pois quer mostrar como a situação em toda a região é
a mesma que a Dra. Rosana Gravena irá apresentar. Diz que não é falta de gestão do
município de Jacareí, nenhum dos gestores da Saúde são ligados à política, somente ela é
ligada a partido político. São pessoas técnicas e na sua grande maioria funcionários de
carreira. O nosso município está atingindo a meta que é estabelecida de gastar em média
de vinte e sete a trinta por cento do orçamento em Saúde. O dinheiro tem que ser aplicado
de maneira correta, pois é finito. Quando há reclamação com falta de medicamento,
entende que quem está sem este medicamento faltante, irá se expressar de maneira
equivocada nas redes sociais. Mas o que realmente acontece, é que desde o início do
governo em 2017 a média de distribuição dos medicamentos é de 94,7% (noventa e quatro
vírgula sete por cento), e quando se expressa de maneira irresponsável, à impressão que as
pessoas têm é que está faltando tudo. O momento é de extrema dificuldade mesmo, as
verbas são insuficientes. Existe um projeto para o final deste mandato muito importante. Já
foram realizadas seis reformas de Unidades de Saúde e existem mais 09 reformas em
licitação. Pode ser que não consigam reformar as nove Unidades, pois haverá corte de
orçamento e eles como Governo têm que ter a capacidade de analisar o que é mais
importante para ser resolvido. O Governo Estadual tem que dar 12% de verba do
orçamento para os municípios por Lei. Agora o Governo Federal está dizendo que não
existirá verba vinculada para Saúde. Esta carta foi elaborada para sensibilizar conselheiros,
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prefeitos, vereadores e deputados. Dra. Rosana diz que quer pedir o apoio dos Conselheiros
para que façam esta defesa do SUS – Sistema Único de Saúde, e não do Governo. Pede para
que todos leiam o documento que foi entregue com atenção para que entendam como é
grande a dificuldade que todos os municípios estão passando, e também para que não
compartilhem notícias que não sejam verdadeiras, procurem saber a verdade e o que
realmente está acontecendo, pois muitas vezes são casos isolados compartilhados de
maneira irresponsável. Dra. Rosana Gravena ainda completa dizendo que faz milagre com o
dinheiro gasto na saúde, pois são gastos em média de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais) a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por habitante SUS dependente para
realização de todo o tipo de atendimento, desde a rede básica, exames, consultas, até
emergência. Ordem do dia. 1 - Aprovação da ata reunião anterior (26/08/2019): Dra.
Rosana pergunta a todos se existe alguma objeção na aprovação da Ata. Sr. Sidnei Alves
Ferreira, diz que não foi possível estar presente na última reunião e gostaria de entender o
que foi questionado na Linha 226 da referida Ata, onde a Sra. Daniela Machado faz
comparação do atendimento da UPA Dr. Thelmo e UPA Parque Meia Lua, já que a empresa
que administra é a mesma. Dra. Rosana Gravena diz que o contrato inicial, de acordo com o
atendimento de 8.000 (oito mil) pessoas que era feito na Santa Casa de Jacareí, levando em
consideração que o acesso poderia ser maior por conta da novidade, aumentaram o
atendimento no contrato para 12.000 (doze mil) com capacidade máxima de 18.000
(dezoito mil). Diante da existência de vários fatores, como a saída dos médicos cubanos e a
crise de emprego sofrida em todo o país que fez com que várias pessoas perdessem o
emprego e consequentemente o convênio, houve essa superlotação na UPA III. Dr. Carlos
Vilela, Diretor de Urgência diz também que a UPA Dr. Thelmo e UPA Meia Lua são
classificadas de maneira diferente. A UPA Dr. Thelmo tem a classificação de nível III, que é
contemplada com 03 (três) médicos clínicos e 03 (três) médicos pediatras. Devido ao grande
aumento na demanda, hoje o quadro clínico se encontra com 05 (cinco) médicos parte
clínica e 03 (três) médicos parte pediátrica atendendo 24 horas todos os dias. Já a UPA
Parque Meia Lua está licenciada no nível I, que contra com uma sala de emergência
equipada igualmente a da UPA Dr. Thelmo e o quadro clínico formado por 02 (dois)
médicos, um clínico e um pediatra. O que está sendo feito para a melhoria no atendimento
foi o aumento no quadro médico e reestruturação da rede para aperfeiçoar os serviços,
tentando assim agilizar a transferência dos pacientes para a Santa Casa. Dr. Carlos Vilela diz
que além da UPA Dr. Thelmo Adulto e Infantil – Unidade de Pronto Atendimento, UPA
Parque Meia Lua – Unidade de Pronto Atendimento, existem também 04 (quatro) Unidades
de Saúde que atendem 12 (doze) horas, totalizando um atendimento na emergência de
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34.000 (Trinta e quatro mil) pacientes, onde 90% (noventa por cento) dos casos são
classificação azul, ou seja, sem urgência. Estes pacientes deveriam estar passando pela rede
básica ou especializada, pois este uso de maneira errada gera um gasto muito maior, diz
que todos tem o dever como formadores de opinião, estarem orientando a população a
utilizar os serviços de maneira adequada. Existe uma proposta de Campanha Publicitária
chamada “Bata na porta certa”, e o município de Jacareí estará adotando para orientar a
população. Sr. Jorge Martins diz que em dois anos passou de 13.000 para 22.000
atendimentos, e quer saber se estão preparados para um possível aumento novamente.
Acha necessário desafogar o UPA Dr. Thelmo, e isso só acontecerá com a descentralização
dos serviços de emergência para os bairros com a criação de Unidades de Atendimento 24
horas ou 12 horas, pois o aumento do quadro clínico ajuda, mas a estrutura física não irá
suportar tal aumento. Dra. Rosana Gravena diz que medidas já estão sendo tomadas. A
saúde do município de Jacareí está entrando em um projeto do Governo Federal chamado
PSH – Programa Saúde na Hora, pois o atendimento oferecido pela Unidade de Pronto
Atendimento não faz saúde, acha que este programa é o que se encaixa melhor no que
acreditam, na maneira de fazer saúde. Este Programa exige alguns critérios para
implantação do programa e o município de Jacareí deve conseguir fazer essa implantação
em nove Unidades de Saúde com atendimento que passarão a ter o atendimento clínico até
as 22h00, e não de emergência, pois só com este acompanhamento clínico conseguirão
fazer saúde. Dra. Rosana Gravena diz que com a reforma da Unidade Central, já irá
desafogar algumas Unidade de Saúde e também a UPA Dr. Thelmo. Sr. Jorge Martins
pergunta se conseguem visualizar estatisticamente estes pacientes que acessam a UPA com
certa frequência. Dra. Marilis Cury, Diretora de Atenção Básica diz que é possível filtrar por
Unidade de Saúde, e o que já vem sendo feito é a busca ativa pelos Agentes Comunitários
de Saúde destes pacientes para entender qual a dificuldade enfrentada pelos mesmos em
acessar a Unidade de Saúde do bairro. Já existe um plano de ação, diz Dra. Rosana Gravena,
com vídeos institucionais sendo desenvolvidos para serem apresentados em todas as
Unidades de Saúde. Com a inauguração da Unidade Central, a demanda de atendimento da
Unidade de Saúde do Parque Santo Antônio irá desafogar em 50% (cinquenta por cento) e
Unidade de Saúde do Parque Brasil 30% (trinta por cento), ou seja, uma única Unidade já
ajuda a desafogar outras duas. Sr. Adenilson de Marins diz que a ideia de descentralização
de serviços é muito boa, mas que isso irá aumentar a demanda para especialidade, e a falta
de especialistas irá gerar ainda mais uma demanda reprimida. Dra. Rosana Gravena diz que
com o atendimento e acompanhamento correto, acredita que esta grande demanda para a
especialidade irá diminuir drasticamente, pois assim como já foi dito, o que falta é bater na
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porta certa. Dra. Marilis Cury completa dizendo que o dinheiro é finito, e cada Gestor é
responsável por fazer as escolhas certas, obedecendo ao princípio da equidade. Sr.
Adenilson de Marins gostaria de saber como funciona o atendimento da Ouvidoria. Sra. Ana
Bortoletto, Ouvidora da Saúde, diz que o atendimento pode ser feito de maneira presencial
e por telefone, onde as demandas são acolhidas e repassadas para o setor responsável para
resolução. Tais informações são repassadas somente para o paciente, não podem ser
passadas para terceiros. Sr. Sidnei Alves diz que todos são responsáveis pelo conhecimento
recebido nas reuniões e deve repassá-los para a comunidade que representam, este é o
papel do conselheiro. Sem mais questões a ser respondida, a aprovação da Ata da reunião
do dia 26/08/2019 é feita por todos os presentes (Douglas Mariano, Wandir Porcionato,
Sidnei Alves, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Elisete Sgorlon, Célia Regina, Dra.
Marilis Cury, Carlos Bruno, Juliane Machado, Dário Alves, Domingos Dutra e Dra. Rosana
Gravena). 2 – Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 2º
Quadrimestre do ano de 2019 (Maio à Agosto): Dra. Rosana Gravena aproveita e convida a
todos para estarem participando da Audiência Pública da Prestação de Contas da Secretaria
de Saúde no dia 30/09/2019 às 18h00 na Câmara Municipal de Jacareí. Dra. Marilis Cury
pergunta para os conselheiros se existe alguma dúvida referente à Prestação de Contas que
foi envidada com antecedência para todos.
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Sr. Sidnei Ferreira gostaria de saber sobre o alto índice de absenteísmo, se existe algum
trabalho sendo feito com os faltosos para saber o porquê de tantas faltas. Dra. Marilis Cury
diz que as causas são múltiplas. Quando a pessoa agenda uma consulta geralmente é
porque está necessitando, com o agendamento para dois ou três meses, muitas vezes a
pessoa já não precisa mais. Existem também pessoas que marcam consultas várias vezes e
faltam. A estratégia que vem sendo utilizada desde novembro de 2018, é a garantia do
acesso com o aumento da oferta de consultas para que possam ser agendadas em um
período menor. Outra estratégia é passar as informações sobre o absenteísmo para os
Conselheiros nas reuniões de CGU’S - Conselho Gestor de Unidade de Saúde, para que as
lideranças comunitárias possam ajudar no processo de orientação à população. O mais
inovador é o aplicativo Fast Cidadão, onde todos os agendamentos de consultas e exames
ligados ao Fast Medic podem ser acessados pelo cidadão, com planejamento de melhoras
do aplicativo para que futuramente as consultas possam ser agendadas pelo aplicativo. Para
os pacientes que não tem acesso a internet, os Agentes Comunitários fazem o trabalho de
levar a informação do agendamento ou a realização do mesmo. Existe também o
acolhimento realizado na unidade que após avaliação, se necessário os pacientes são
encaixados nestas vagas de pacientes faltosos. Sr. Domingos Dutra diz que deveria usar os
painéis da Unidade para passar vídeos institucionais que acrescentam conhecimento para
os pacientes. Até mesmo no aplicativo deve ter este tipo de informação. Sr. Odílio Alves
gostaria de saber sobre a demanda reprimida das especialidades, principalmente a
ortopedia que tem demorado muito o agendamento, sendo que com a realização do
mutirão, essa demanda havia diminuído bastante. Sra. Adriana Sander, Diretora de Atenção
Especializada diz que são consultas agendadas com tempo de espera superior a 04 (quatro)
meses. Os casos de Ortopedia e Oftalmologia, realmente têm demorado um pouco mais o
agendamento, mas com relação aos mutirões resolve de início, pois conseguem atender as
consultas de 1ª vez, mas existe a dificuldade de atendimento dos retornos e da
continuidade do tratamento. O contrato com a SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina é de 11.000 (onze mil) consultas que são divididas consultas
de 1ª vez e de retorno. Esse número é avaliado conforme a demanda reprimida de cada
especialidade. Dra. Rosana Gravena diz que muitos casos da demanda reprimida entram no
atendimento de alta complexidade que não são atendidos no município de Jacareí, e se o
Estado não der conta desta demanda, os pacientes ficam se repetindo na nossa rede. Outro
caso são as consultas de psiquiatria, onde tinham um número de consultas e não havia
psiquiatra suficiente, com isso foram reduzidos os números de consultas. Agora existe a
demanda de pacientes e não existem vagas para consultas. Dra. Rosana Gravena diz que
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600

CRIADO PELO ARTIGO 158 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº2 DE 21/12/90, ALTERADO PELA LEI Nº 5.888 DE 23/10/14

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

este assunto já será discutido com a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina que faz a gestão do SIM – Serviço Integrado de Medicina para que aumente o
número de consultas, pois os casos de psiquiatria vêm crescendo cada vez mais em todo o
país. Sra. Adriana Sander diz que algumas especialidades que estavam com demanda
reprimida na última prestação de contas, hoje já estão sendo agendadas com tempo de
espera menor de quatro meses, como cardiologia, neurologia e endocrinologia infantil. Dra.
Suzana Oliveira diz que a especialidade cardiologia pediátrica está tendo um absenteísmo
muito grande mesmo com a confirmação da consulta por telefone, diz que o trabalho sobre
o absenteísmo realmente tem que ser feito nas comunidades, pois existem especialidades
com consultas disponíveis. Sr. Odílio Alves agora gostaria de saber sobre a Vigilância
Epidemiológica na parte de vacinas, o porquê existem vacinas com grande diferença de um
quadrimestre para outro. Sr. Ricardo Buchaul, Diretor da Vigilância à Saúde, diz que existem
algumas variáveis que afetam estes resultados, o principal fator são as campanhas
realizadas em épocas diferentes, e que fará diferença no quadrimestre que foi realizada tal
campanha. Outra variável são aquelas doenças que estavam extintas por muito tempo, e
estão voltando a aparecer. O Brasil está passando por grande dificuldade em se conseguir
vacina para todos, pois houve uma revisão da aprovação dos laboratórios por parte da
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde vários laboratórios tiveram que
parar a fabricação para se adequarem as novas normas. Sr. Ricardo Buchaul diz que estas
variáveis acabam modificando os resultados de um quadrimestre para outro. Diz que a
vacina é distribuída por faixa etária, pois não há vacinas para todos, por isso é feito um
levantamento dos casos já confirmados para saber quem tem prioridade de vacinação. Sr.
Douglas Aparecido diz que está indo com frequência para São Paulo, e lá está liberada a
aplicação de vacina, mas fica preocupado com a sua família, pois ele fica protegido, mas a
sua família não. Sr. Ricardo Buchaul diz que quando existe uma demanda específica pede
para que a Vigilância seja avisada e quando houver a possibilidade, conforme alcançada a
cobertura vacinal, estes casos serão priorizados. Sr. Odílio Alves quer saber se quando
alguém é mordido por um cachorro, há ou não a necessidade de se tomar a vacina
antirrábica. Sr. Ricardo Buchaul diz que a avalição é do profissional médico, pois existe um
protocolo a ser seguido, nem sempre existe a necessidade de se tomar a vacina, assim
também como acontece no caso de ataque de escorpião, cobra e outros animais, tudo tem
que ser feito de acordo com o protocolo. Sra. Juliane Machado diz que a vacina antirrábica
só existe na Unidade do Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros, pois um frasco de
vacina contém mais de uma aplicação, e a distribuição em todas as Unidades ocasionaria
um desperdício da mesma. Sobre a vacinação, Sra. Juliane Machado esclarece algumas
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dúvidas: quando o adulto não tem carteira de vacinação e não tem nada registrado no
sistema, entende-se que não foi vacinado, então é contemplado com duas doses da vacina
de sarampo até 29 anos, três doses da duplo adulto, três doses da Hepatite B e uma dose da
Febre Amarela. Crianças menores de um ano estão recebendo a dose de bloqueio da vacina
de sarampo, somente as crianças de 06 meses até 11 meses. Nos demais casos não há
necessidade, pois o nosso município está com casos controlados, não está passando por
nenhuma epidemia. Sr. Florisvaldo diz não achar justo o congelamento da verba do SUS –
Sistema Único de Saúde por vinte anos. Sugere que seja feita uma força tarefa para que isto
não aconteça, pois os 30% de verba que está sendo retirado, poderia estar sendo utilizado
para a compra de mais vacinas. Dra. Rosana Gravena diz que já se reuniu com o Prefeito
para informar que os oito Secretários do Alto Vale estarão se reunindo na reunião do
CODIVAP – Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Mantiqueira para reclamar de serviços que estão sendo pagos e não estão sendo
oferecidos, como o Programa Mais Médicos e a distribuição de Vacinas entre outros.
Conseguiram uma grande vitória, que foi deliberar na reunião bipartite do mês de Setembro
acordar com muito luta a utilização dos Serviços Estaduais naquilo que o município
necessita, ou seja, nos serviços de alta complexidade com maior demanda, como por
exemplo, a ortopedia e neurologia. Dra. Márcia Santos diz que esta força tarefa tem que ser
feita por todos, como Vereadores e principalmente a Comissão de Saúde. Sr. Domingos
Dutra gostaria de esclarecimentos sobre o aumento no número de casos da sífilis congênita,
de gestantes e mortalidade infantil. Sr. Ricardo Buchaul explica que o fechamento da
mortalidade infantil tem um processo de investigação bastante demorado. Existem três
categorias de crianças e a grande diferença está no pós-neonatal que são crianças a partir
de 29 (vinte e nove) dias. A informação obtida é que existe a possibilidade de vários casos
de cardiopatia congênita, e um aborto. Quatro destes óbitos ocorreram em outras cidades:
dois casos em São Paulo, um em São José dos Campos e outro em Taboão da Serra, o que
deixa a investigação mais demorada ainda, levando até quatro meses para o fechamento da
análise dos dados. Todas as crianças são moradores de Jacareí. Dra. Rosana Gravena disse
que em uma mesma semana ocorreram cinco óbitos de crianças com cardiopatia congênita,
mais um caso de maus tratos e uma criança que bronco aspirou e foi a óbito na Unidade do
Parque Brasil. Dra. Rosana Gravena diz que quando se tem uma maternidade de alto risco
no município, o índice de mortalidade infantil pode sofrer esse aumento, pois atende outras
regiões. Dra. Marilis diz que é considerada sífilis congênita, quando não houve conclusão no
tratamento, tanto pelo pai quanto pela mãe. A criança não necessariamente é portadora da
sífilis congênita, mas é notificada com sífilis congênita. No caso de sífilis em gestante houve
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um aumento que possivelmente é atribuído a maior oferta dos testes rápidos de
diagnósticos e também devido o protocolo da enfermagem para assistência ao pré-natal de
baixo risco. Dra. Marilis Cury diz que o grande desafio é a conclusão do tratamento, e para
isso foi montada uma comissão para estudar a sífilis e entender como ela vem se
desenvolvendo no município, com representantes de Unidades de Saúde, do Laboratório
Municipal, Hospital São Francisco, representantes da Especialidade e da Urgência. Diz ainda
que os encontros vêm acontecendo regularmente para poderem atuar de maneira mais
assertiva. Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 2º Quadrimestre do ano de 2019
(maio à agosto) é aprovada por todos os presentes: (Douglas Aparecido, Wandir Porcionato,
Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Elisete Sgorlon, Célia Regina, Marilis Cury,
Carlos Bruno, Juliane Machado, Dário Alves, Domingos Dutra e Rosana Gravena). 3 –
Informes: 1) Sra. Ineide Junqueira informa que a próxima reunião do COMUS – Conselho
Municipal de Saúde seria dia 28/10/2019, feriado em comemoração ao dia do Funcionário
Público. Sugere que seja antecipada para o dia 21/10/2019 às 18h00 no Auditório da
Prefeitura Municipal de Jacareí. Sugestão aceita por todos os presentes: (Douglas
Aparecido, Wandir Porcionato, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Elisete Sgorlon,
Célia Regina, Marilis Cury, Carlos Bruno, Juliane Machado, Dário Alves, Domingos Dutra e
Rosana Gravena). 2) Sr. Odílio gostaria de resposta a respeito da reunião que aconteceu
entre Urgência, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e CAPS – Centro de
Atenção Psicossocial, por conta dos casos de psiquiatria que são conduzidos para a
emergência pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Sr. Angela Gomes,
assessora da Diretoria de Urgência, informa que a reunião ocorreu e ficou definido um
treinamento juntamente com os profissionais do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
para uma abordagem mais adequada aos pacientes de psiquiatria. 3) Sr. Domingos Dutra
pergunta sobre a criação da página para informações do COMUS – Conselho Municipal de
Saúde, que foi solicitada na reunião do mês de agosto. Sr. Paulo Rosa, Diretor
Administrativo, informa que já está com os profissionais da TI – Tecnologia da Informação
para ver a viabilidade. Sem mais, Dra. Rosana Gravena encerra a reunião. Estiveram
presentes: Dra. Rosana Gravena – Presidente do COMUS – Conselho Municipal de Saúde,
Douglas Aparecido Mariano, Wandir Porcionato, Sidnei Alves Ferreira, Odílio Alves de Lima,
Adenilson de Marins, Jorge Martins do Prado, Luiz Guilherme Amâncio dos Santos, Elisete
Sgorlon, Ineide Barbosa Junqueira, Célia Regina dos Santos, Marília Sangion, Marilis Bason
Cury, Rebeca Thomé Conceição Ferreira, Carlos Bruno Areão Júnior, Juliane Machado
Borges, Dário Alves de Assis, Domingos Raimundo Martins Dutra, Patrícia Sousa Pimenta e
Edna Alves. Convidados e ouvintes: Dra. Márcia Ferreira Leite Pereira, Ricardo Borges
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600

CRIADO PELO ARTIGO 158 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº2 DE 21/12/90, ALTERADO PELA LEI Nº 5.888 DE 23/10/14

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Buchaul, Ana Edina Maria Gregório Percy, Andréa da Silva, Priscilla J. Candia, Andréa Batista
de Oliveira, Rosana de Alvarenga Coutinho, Genária Cícero Borges, Ana Paula Vieira, Angela
Maria Souza Gomes, Roseli de Azevedo Marques (Lili), Normilsa Pinho Monteiro, Paulo
Roberto Rosa, Andréa Soares Silva, Priscila Moreira de Moura, Adriana Borrego Sander,
Cibele Vieira L. Candia, Natalia da Costa Selinger, Ana Maria Bortoletto, Keila Costa, Leila
Rondel Passos, Marlene Rodrigues de Almeida, Jorge Cesar Pereira, Sonia de F. Calegari
Ferreira, Wyrajanny Ribeiro Ricardo Barbosa, Claudimar Luiz Siqueira Melo (Mazinho), Carla
Renata de Paiva Nascimento, Dr. Daniel Freitas Alves Pereira, Dra. Suzana Aparecida
Silveira, Sissiana S. D. Leite, Angélica Spaciuk Alves, Estela Márcia L. dos Santos, Vivian
Pelodan Vieira, Miguel Costa, Ana Carolina L. N. Cavalcante, Kátia Torres Natividade, Cibelle
Gonçalez Silva, Milena Mello, Devaney Pereta, Francisco Alves, Elisangela da Silva Moreira
Chetelat, Florisvaldo A. Santos, Talita Gonçalves Maciel, Márcia Cristina S. Santos. Nada
mais a constar, eu Robiane Goulart Barreto lavro a presente ata.
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