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ATA DA 313 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2 

LONDRINA 3 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, por transmissão online no 4 

YouTube, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Londrina para a 313ª reunião 5 

ordinária do CMS. Após confirmação no chat do quórum mínimo necessário, o 6 

presidente Luiz Soares Koury inicia a reunião agradecendo o esforço de todos para 7 

que a reunião acontecesse mesmo em meio a pandemia. Koury explica que a última 8 

reunião foi em fevereiro, a reunião de março estava marcada e precisou ser 9 

suspensa, abril também não aconteceu, então o conselho não pode continuar sem 10 

trabalhar porque a pauta vai aumentar cada vez mais e muitas questões estão 11 

pendentes. Koury informa que para esta reunião só foi possível estruturar a 12 

transmissão no canal do YouTube e participação por chat e que talvez para a próxima 13 

será possível um meio com maior interação dos conselheiros, então a metodologia 14 

nesta reunião será de apresentação dos assuntos e participação dos conselheiros por 15 

meio de chat ao vivo. Koury apresenta a pauta do dia e questiona se algum 16 

conselheiro gostaria de fazer apontamentos sobre a pauta: apresentando a pauta do 17 

dia:1- Análise e Aprovação da Pauta da 313ª Reunião Ordinária do CMS; 2- 18 

Apreciação do Relatório Quadrimestral; 3- Aprovação do POM- Plano Operativo 19 

Municipal de Assistência Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei; 4- 20 

Aprovação de Indicação de UBS para Receber Recurso SESA/PR para Reforma, Um 21 

Kit de Equipamentos para UBS e Recursos para Aquisição de Veículos; 5- Análise e 22 

Parecer do Projeto de Lei nº 205/2019-CML; 6- Indicação do Conselheiro João Victor 23 

Custodio Nery segmento de Usuário para a comissão executiva; 7- Ações realizadas 24 

para Controlar o Covid 19- Exames para trabalhadores da Saúde e distribuição de 25 

EPIs; 8- Situação da Dengue; 9- Aplicação financeira e Leitos Covid 19/HU; 10- 26 

Apresentação da Nova Composição do Segmento de Prestadores. A conselheira 27 

Rosilene Machado pede para que o ponto 3 “Aprovação do POM- Plano Operativo 28 

Municipal de Assistência Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei” seja 29 

corrigido para “Apreciação do POM- Plano Operativo Municipal de Assistência Integral 30 

à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei”. O presidente Luiz Koury solicita a 31 

inclusão de dois pontos de pauta: COESP e Casos de Covid Em Hospitais 32 

Filantrópicos. Koury informa que o senhor Ângelo Barreiros assumiu a vaga de titular 33 

da UNIMOL. Koury informa que a senhora Sônia Lunardon assumiu a suplência do 34 

conselho de psicologia. O conselheiro Sérgio Ricardo Belon Da Rocha Velho 35 

questiona se as proposições que enviou para a secretaria do CMS serão 36 

contempladas. O conselheiro Laurito Porto Filho solicita um relatório epidemiológico 37 

por ramo de atividade laboral das pessoas suspeitas e confirmadas por Covid-19. O 38 

conselheiro Ângelo Barreiros sugere o seguinte ponto de pauta: Realização de 39 

Testes Rápidos Em Todos Os Pacientes Encaminhados Por Outros Municípios Para 40 

Evitar Contaminações Em Unidades de Saúde de Londrina. O presidente Luiz Koury 41 

diz que no tocante a fala do Laurito, a diretora Rosilene já respondeu no chat que não 42 

tem como responder imediatamente, mas a SMS irá fazer o levantamento solicitado e 43 

informar posteriormente ao conselho. O conselheiro Edvaldo Vianna solicita que o 44 
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item 6 da pauta seja apreciado no início da reunião. O presidente Luiz Koury 45 

informa que o conselheiro João Victor Custódio Nery está assumindo o lugar do 46 

conselheiro Adelson Santos Júnior na Comissão Executiva. Koury informa que a ata 47 

de fevereiro já foi aprovada por e-mail pelo conselho. Koury passa ao ponto de pauta 48 

Apreciação do Relatório Quadrimestral, explica que o documento foi enviado 49 

previamente aos conselheiros e abre oportunidade para questionamentos. O 50 

conselheiro Laurito Lira questiona se os dados que solicitou serão encaminhados ao 51 

conselho na próxima outra reunião ou será disponibilizado assim que pronto para 52 

todos os conselheiros. O presidente Luiz Koury  informa ao conselheiro Sérgio Belon 53 

que os questionamentos encaminhados por ele sobre o relatório quadrimestral e o 54 

POM foram encaminhados para a SMS e serão respondidos pela gestão.  O 55 

conselheiro Laurito Porto questiona que sem a presença do gestor ficar prejudicado 56 

o debate sobre o relatório quadrimestral. O conselheiro Edvaldo Viana afirma ter 57 

questionamentos a fazer. O conselheiro Jurandir Rosa questiona que fica difícil o 58 

debate, pois a SMS não está nem aí para o conselho neste momento. O presidente 59 

Luiz Koury questiona a gestão qual a urgência da apreciação do relatório e se o 60 

mesmo não pode ficar para a próxima reunião. A diretora Rosilene Machado explica 61 

que o relatório quadrimestral tem prazo legal para ser apresentado e é obrigatório 62 

passar pelo conselho. O presidente Luiz Koury coloca que o conselho está apenas 63 

apreciando o relatório e qualquer dúvida deve ser encaminhada a secretaria. O 64 

conselheiro Edvaldo Viana diz não concordar com o encaminhamento, pois o 65 

conselho não terá as respostas neste momento. A diretora Rosilene Machado 66 

explica que pode responder os questionamentos dos conselheiros. O presidente Luiz 67 

Koury propõe o seguinte encaminhamento: os conselheiros devem encaminhar os 68 

seus questionamentos para a secretaria do conselho e este repassara a SMS para 69 

resposta. A diretora Rosilene Machado explica que sempre o relatório é enviado com 70 

antecedência e que a reunião serve apenas para esclarecer dúvidas e fazer 71 

sugestões. O presidente Luiz Koury lembra que a Rosilene está participando da 72 

reunião representando o gestor. Koury solicita que os conselheiros que tiverem 73 

questionamentos enviem por e-mail ao conselho até a próxima segunda-feira, visto 74 

que a gestão informou que os conselheiros que fizeram os questionamentos, 75 

conforme previamente acordado, já tiveram sua resposta encaminhada. Seguindo os 76 

trabalhos é passado ao ponto de pauta: Apreciação do POM. Koury abre 77 

oportunidade para questionamento sobre o assunto. Koury solicita que os 78 

conselheiros que tiverem questionamentos sobre o POM enviem por e-mail ao 79 

conselho até a próxima segunda-feira. Laurito Lira questiona se a atenção básica do 80 

POM a UBS do Armindo Guazzi não está sendo sobrecarregada. Rosilene Machado 81 

responde que a UBS do Armindo Guazzi foi escolhida devido à localização 82 

geográfica. Koury solicita que os conselheiros que tiverem questionamentos sobre o 83 

POM enviem por e-mail ao conselho até a próxima segunda-feira, posteriormente será 84 

disponibilizado ao conselho todos os questionamentos enviados e as respostas da 85 

gestão. Na sequência passa-se a discussão do ponto de pauta:  Aprovação de 86 

Indicação de UBS para Receber Recurso SESA/PR para Reforma, Um Kit de 87 

Equipamentos para UBS e Recursos para Aquisição de Veículos. Koury  informa que 88 
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a proposta de gestão é de que seja a UBS Parigot. O conselheiro Edvaldo Viana 89 

questiona qual critério foi utilizado para escolha da referida UBS. Rosilene Machado 90 

responde que das UBS que faltam a do Parigot é a que necessita de mais 91 

intervenções no momento. O conselheiro Laurito questiona se já existe projeto 92 

arquitetônico para reforma.  O conselheiro Edvaldo Viana diz que vai se abster de 93 

votar por falta de clareza. A conselheira Pilar Soldorio se mostra favorável a escolha 94 

da UBS Parigot. Os conselheiros Sergio Ricardo, Ana Paula Cantelmo, Denise 95 

Camargo, Joelma Carvalho, Ângelo Barreiros, Wagner Aguiar e Rita Domansky 96 

manifestam sua aprovação. O presidente Luiz Koury solicita que os conselheiros 97 

manifestem seu voto por e-mail para que tudo fique documentado. Seguindo os 98 

trabalhos é passado ao ponto de pauta: Análise e Parecer do Projeto de Lei nº 99 

205/2019-CML. Koury explica que o conselho fez um parecer prévio e encaminhou 100 

para todos os conselheiros, alguns fizeram apontamentos, o parecer então foi 101 

reformulado com os apontamentos enviados pelo conselho, sendo a versão final a 102 

apresentada a seguir: Em atenção à solicitação da CML referente ao oficio nº81/2020-103 

DL, informamos que o Conselho Municipal de Saúde de Londrina, em atenção ao 104 

pedido de parecer prévio ao Projeto de Lei nº 205 (3361613), considera o projeto de 105 

grande relevância ao município, pois favorece e aprimora a comunicação do 106 

deficiente auditivo e do surdo para atendimento do serviço público em geral. Diante 107 

disso, no que se refere ao Art. 2º, o conselho entende ser necessário e possível a 108 

capacitação de servidores na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todas as áreas 109 

da administração municipal, não somente para servidores da saúde, com ressalva 110 

que deverá haver um   tempo adequado para formação/capacitação dos mesmos. 111 

Necessário ponderar também a obrigatoriedade para serviços que atendem com 112 

pouco profissionais ou além do horário comercial.  Da mesma forma, considerando 113 

que temos inúmeros serviços, ressalta-se que será necessário capacitar um número 114 

de profissionais relativamente grande a fim de garantir   pelo menos um em todos os 115 

turnos um profissional, no entanto, seria interessante ter ao menos acesso a aplicativo 116 

eletrônico com a função de libras. Sendo assim, entende-se que será preciso 117 

a incorporação gradativa da capacitação por meio de parcerias com instituições de 118 

ensino, escola de governo e organizações comunitárias, a fim de que não haja 119 

oneração aos cofres do município. Koury coloca que o conselho precisa aprovar ou 120 

não texto apresentado, pois já foi oportunizado aos conselheiros fazer apontamentos 121 

e os que enviaram tiveram suas solicitações atendidas, ou seja, não se acatará novas 122 

solicitações, pois tem prazo para resposta para a CML, sendo que o conselho não 123 

pode se reunir devido a pandemia, logo, gostaria que os conselheiros se ativessem ao 124 

texto apresentado. Koury coloca que não cabe ao conselho dizer as definições a 125 

respeito do projeto, apenas dar seu parecer se acha o projeto pertinente ou não, foi 126 

isso que a CML pediu, por isso foi feito o parecer com a contribuição de conselheiros 127 

e da gestão. O conselheiro Edvaldo Viana questiona de onde sairá o recurso. Koury 128 

responde que cabe a CML definir isso respeitando a LRF. O conselho  se manifesta 129 

favorável ao parecer. O conselheiro Edvaldo Viana se abstém. O conselheiro 130 

Jurandir Rosa não aprova o parecer. Seguindo os trabalhos é passado ao ponto de 131 

pauta: Ações realizadas para controlar a Covid-19, exames para trabalhadores da 132 
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saúde e distribuição de EPI’S. Koury pede que a diretora Rosilene Machado se 133 

manifeste em nome da gestão. Rosilene Machado informa que foi enviado no 134 

envelope dos conselheiros um relatório das ações contra o covid-19, então os 135 

conselheiros podem tirar as dúvidas quanto ao documento que eles analisaram. O 136 

conselheiro Luiz Alfredo informa que o conselheiro Lincoln fez considerações sobre o 137 

relatório e elas já foram encaminhadas a SMS. O conselheiro Laurito Porto solicita 138 

um levantamento sobre a atividade laborativa dos casos suspeitos e confirmados e o 139 

georeferencimento dos casos. A conselheira Pilar Nadir Soldório questiona que os 140 

dados são do início do mês, muito diferente da situação atual. O conselheiro 141 

Fernando Marcucci questiona sobre a participação do CMS no COESP. O 142 

presidente Luiz Koury informa que a questão do COESP será discutida no fim da 143 

reunião. O conselheiro Laurito Porto questiona sobre a taxa de isolamento em 144 

Londrina durante período que a cidade teve as atividades não essenciais paralisadas. 145 

O conselheiro Edvaldo Viana afirma que é preciso discutir a participação do CMS no 146 

COESP. A conselheira Pilar Nadir Soldório diz que o secretário Felippe Machado 147 

deveria estar presente para atualizar o conselho. O conselheiro Jurandir Rosa coloca 148 

que recebeu informações que muitos funcionários da Santa Casa estão com medo da 149 

proliferação dentro do hospital e não foram submetidos a exames. A diretora 150 

Rosilene Machado explica que a atenção básica fez adequações no atendimento e 151 

agora vai começar com atendimento descentralizado em escolas, mas pode enviar ao 152 

conselho todo o planejamento. O conselheiro Edvaldo Viana reclama que a gestão 153 

está passando como um trator por cima do conselho.  154 

Rosilene Machado explica que a gestão tem várias estratégias para população 155 

prioritária. No tocante a Santa Casa, a Ana Paula pode responde melhor, mas os 156 

testes estão sendo feitos. O presidente Luiz Koury afirma que são muitas perguntas, 157 

portanto, sugere que os conselheiros enviem suas perguntas por e-mail para que elas 158 

sejam encaminhadas na gestão. O conselheiro Laurito Lira diz que o relatório é o 159 

mesmo que o prefeito apresentou por live no Facebook no início do mês. A 160 

conselheira Pilar Soldório sugere uma live do secretario Felipe com a participação do 161 

CMS. O presidente Luiz Koury concorda com a proposta da conselheira Pilar. Koury 162 

pede que os conselheiros façam os questionamentos por e-mail que eles serão 163 

respondidos pela SMS, sendo que todo esse processo será socializado com os 164 

conselheiros, pois não dá para a Rosilene responder tantas questões pelo chat. A 165 

conselheira Pilar Soldorio diz que por e-mail não resolve, se for para ter resposta 166 

depois é melhor escutar a imprensa. O conselheiro Jurandir solicita o nome dos 167 

representantes no Coesp que fazem parte do conselho do prefeito. A diretora 168 

Rosilene Machado explica que a SMS tem publicado diariamente as informações, 169 

inclusive o relatório enviado foi feito para colaborar com a organização das 170 

informações. Koury questiona se o conselho concorda com a proposta da Pilar. Os 171 

conselheiros concordam com a proposta e o presidente Koury informa que irá entrar 172 

em contato com secretário para marcar a reunião. A conselheira Vaine Pizolotto diz 173 

que para se ter proveito do tempo, toda e qualquer reunião deverá ser realizada por 174 

aplicativo compatível, pois todos terão direito a voz. O presidente Luiz Koury 175 

responde que entende a fala da conselheira, no entanto, o conselho não paga 176 
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nenhum tipo de aplicativo, então neste mês a reunião teve de ser improvisado nos 177 

canais disponíveis, mas ao que parece hoje foi oferecido pelo Edmilson do ICL e pelo 178 

Reilly a possibilidade de utilizar um sistema que eles possuem, então a secretaria vai 179 

avaliar essas alternativas para uso na próxima reunião. A diretora Rosilene Machado 180 

diz que é preciso que fique registrado que a SMS enviou antecipadamente os 181 

documentos e pediu aos conselheiros que enviassem seus questionamentos 182 

antecipadamente, logo, aqueles enviaram questões foram respondidos. Seguindo os 183 

trabalhos é passado ao ponto de pauta: Situação da Dengue. Koury informa que a 184 

DVS acabou de atualizar os números da Dengue no município:  casos notificados 185 

(38.731), confirmados (15743), descartados (5.257), em analise (17.730). A diretora 186 

Sonia Fernandes informa que está havendo uma diminuição no número de casos. Na 187 

sequência é apresentado um vídeo gravado pelo secretário de Saúde Felippe 188 

Machado com esclarecimentos ao conselho sobre a pandemia do coronavírus. A 189 

diretora Rosilene Machado diz que o HU está com leitos específicos covid, 66 190 

enfermarias ocupados 36, leitos de uti adulto são 36 e 26 estão ocupados, neo 2 191 

leitos e zero ocupados, ocupação geral (todas as enfermidades) do município:  192 

enfermaria 49%, uti adulto 64% e uti neo 73%. Seguindo os trabalhos é passado ao 193 

ponto de pauta: Aplicação financeira no HU de leitos covid 19.  O presidente Luiz 194 

Koury pede que a diretora Rosilene faça alguns esclarecimentos sobre o assunto. 195 

Koury questiona qual foi o total de recursos repassados pelo Ministério da Saúde para 196 

o FMS para o uso especifico em Covid e como está o acompanhamento do gasto 197 

destes recursos, quanto estado repassou e quanto o município gastou de orçamento 198 

próprio. A diretora Rosilene Machado responde que Londrina tem até agora 175 199 

casos confirmados de covid, sendo que destes 105 se recuperaram e 18 foram a 200 

óbito, fora isso 156 aguardam resultado de exame e 1509 foram descartados. No 201 

tocante a recursos, são pagos 1600 reais a diária, antes o valor era de 800 reais. O 202 

governo federal repassou 3 milhões e 200 mil e o estado repassou 1 milhão para 203 

internações Covid-19 leitos de UTI. Koury questiona se os hospitais que não são 204 

referência e estão atendendo covid irão receber o recurso como o HU. A diretora 205 

Rosilene Machado responde que a questão está sendo discutida entre os hospitais e 206 

a SESA, ressaltando que os contratos estarão sendo pagos na integra independente 207 

da produção,talvez seja uma conversa com planos de saúde e os hospitais também. 208 

O presidente Luiz Koury diz que não cabe na discussão os planos de saúde, pois 209 

cada hospital negocia com a operadora como tratar os pacientes dela, o que está 210 

falando são pacientes SUS, pois até agora, salvo engano, os recursos estão sendo 211 

direcionados para o HU, sendo que os demais hospitais também estão atendendo 212 

covid e isso é um problema para manutenção dos atendimentos SUS. Rosilene 213 

Machado responde que os hospitais estão em conversa com o secretário e fazendo 214 

um planejamento e verificando recurso. A conselheira Pilar Soldorio sugere uma 215 

reunião extraordinária apenas para discutir dengue e covid. O conselheiro Laurito 216 

Lira diz que se mesmo com os leitos que devem ser usados pelo SUS, o poder 217 

público quando e COVID não tem repasse para esse tipo de atendimento quando usa 218 

os leitos dos hospitais privados. A diretora Rosilene Machado diz que é feito o 219 

pagamento dos contratualizados pelo SUS. O conselheiro Laurito Lira questiona que 220 
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se há leitos em hospitais públicos para atender covid, por que está sendo usada a 221 

rede de leitos nos hospitais particulares e filantrópicos. A conselheira Ana Paula 222 

Cantelmo questiona se nas estatísticas de ocupação do município estão somente os 223 

leitos SUS ou os de planos privados também. O presidente Luiz Koury esclarece ao 224 

conselheiro Laurito que um paciente com suspeita de covid é encaminhado para o 225 

HU, mas pode ocorrer de uma paciente procurar o pronto socorro de determinado 226 

hospital por outro motivo e depois de 2 ou 3 dias manifestar os sintomas, mas ele já 227 

está internado naquele hospital. A diretora Rosilene Machado diz que ocupação 228 

geral é tudo. A conselheira Ana Paula Cantelmo afirma que isso deve ser separado, 229 

pois as realidades de ocupação são bem distintas. Rosilene Machado responde que 230 

esse é o boletim geral diário. O conselheiro Laurito Lira coloca que essa questão é 231 

grave pelo fato do déficit de testagem. O presidente Luiz Koury coloca que realmente 232 

existe o déficit na testagem, no entanto, o teste em fase aguda dá entre 30 a 40% de 233 

falso negativo, obviamente é preciso testar os suspeitos, mas isso não dá segurança 234 

de identificar todos os casos.  O conselheiro Ângelo Barreiros pergunta se os 235 

Hospitais Filantrópicos recebem valores do SUS para prestar assistência aos 236 

Usuários. O presidente Luiz Koury responde que os hospitais filantrópicos recebem o 237 

que foi contratualizado para atender SUS. A diretora Rosilene diz que todos os 238 

hospitais recebem para atendimento do SUS desde que contratualizados. No caso do 239 

Covid ainda só está habilitado o HU, porem estamos em conversa conforme 240 

informação anterior. O conselheiro Ângelo Barreiros diz que não é correto prestar 241 

serviço e não receber. Koury responde que é essa justamente a discussão que 242 

precisa ser feita. O conselheiro Edvaldo Viana Questiona quanto aos recursos 243 

oriundos de vários segmentos. O conselheiro Laurito Lira diz que o poder público 244 

deveria obrigar a informação, pois ficou sabendo de um caso no Itaú que uma 245 

funcionária teve sintomas e o médico particular mandou ela ir trabalhar. A diretora 246 

Rosilene Machado responde que a informação é obrigatória e a lei de notificação é 247 

compulsória também. A conselheira Denise Moraes coloca que deveria haver 248 

recursos extras para os outros hospitais, pois estão absorvendo as outras demandas, 249 

e as instituições precisam se manter ou vai haver uma crise sem precedentes. O 250 

conselheiro Lincoln Ramos diz que a próxima reunião deve ser feita de uma maneira 251 

que todos possam participar. O presidente Luiz Koury coloca que cabe ao conselho 252 

dizer se prefere uma reunião presencial ou por meio da live proposta pela Pilar. A 253 

conselheira Vaine Pizolotto diz questiona que não tem sentido fazer uma reunião 254 

presencial e provocar aglomeração se existe ferramentas disponíveis para fazer pela 255 

internet. O conselheiro Edvaldo Viana questiona os vinte milhões da CML. O 256 

conselheiro João Victor diz que é loucura reunião presencial e que não foi isso que o 257 

Lincoln sugeriu. O presidente Luiz Koury coloca que a maioria das manifestações foi 258 

para que a próxima reunião seja feita virtualmente e não presencial e o conselho vai 259 

testar outras ferramentas e vai chamar o secretário para participar. Seguindo os 260 

trabalhos é passado ao ponto de pauta: Recomposição do Segmento Prestador. O 261 

presidente Luiz Soares Koury explica que o a CPL não faz mais parte do conselho e 262 

sua vaga está em aberto, por isso foi feito uma proposta de redistribuição de vagas 263 

para os prestadores, mas ela não foi aceita devido à falta de consenso no segmento. 264 
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Koury coloca que é preciso fazer uma reunião do segmento prestador para tomada de 265 

decisão sobre o assunto, portanto, irá convocar a reunião para a próxima semana, 266 

mas sugere que os dois hospitais que não chegaram a um consenso se reúnam antes 267 

e cheguem acordados para a reunião do segmento, mas se não houver consenso vai 268 

propor uma eleição por voto secreto. Seguindo os trabalhos é passado ao ponto de 269 

pauta: COESP. O presidente Luiz Koury diz que no dia 22/03, por meio de decreto, 270 

foi criado o COESP, que é um comitê para enfrentamento do covid. No dia 25/03 o 271 

conselho enviou um ofício ao prefeito e a SMS questionando porque o CMS não foi 272 

convidado para participar do COESP, no entanto, até hoje o conselho não recebeu 273 

resposta nem do prefeito e nem do secretário de Saúde. Koury afirma estar ainda 274 

mais incomodado com a falta de resposta por ter sido secretário de saúde do atual 275 

prefeito e por ter indicado o nome do Felippe quando teve de deixar a SMS, por isso, 276 

esperava aos menos uma resposta, fora o fato do conselho ser um órgão importante 277 

na saúde do município. Recentemente a promotora Suzana Lacerda ficou sabendo 278 

que o ofício em questão havia sido enviado e que não tinha recebido resposta, aí ela 279 

entrou em contato pedindo uma cópia do documento e depois pediu que o conselho 280 

faça um novo ofício deixando claro seu desejo de participar do COESP. Após 281 

discussão o conselho aprova o seguinte encaminhamento: ofício do conselho ao MP, 282 

prefeito, SMS solicitando duas vagas para o CMS no COESP, cabendo ao conselho 283 

indicar seus representantes posteriormente. O presidente Luiz Koury informa que em 284 

julho a nova executiva deverá assumir e o conselho já tem de começar a se organizar. 285 

Koury agradece os esforços dos servidores da secretaria do CMS para que a reunião 286 

acontecesse. Esta ata foi digitada pelo servidor Anderson Luiz Oliveira Silva, revisada 287 

pela secretária Sandra Bavia e será assinada pelos conselheiros abaixo nomeados.  288 

Titular Carlos Felipe Marcondes Machado Ausente 

Suplente Rosilene Machado Presente (Via Chat) 

Titular Maria Lúcia da Silva Lopes Justificou 

Suplente Joelma Aparecida de Carvalho Presente (via chat) 

Titular Fábio Vinícius Molin Justificou 

Suplente Pilar Nadir Alvares Soldório Presente (via chat) 

Titular Lincoln Ramos e Silva Presente (via chat) 

Suplente Luís Alfredo Gonçalves  Presente 

Titular Mari Elaine Rodella Ausente 

Suplente Maria Celeste Vitorazzo Ausente 

Titular Joice Mara Cruciol e Souza Ausente 

Suplente Ester Massae Okamoto Dalla Costa Ausente 
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Titular Sergio Ricardo Belon da Rocha Velho Presente (via chat) 

Suplente Sônia Lunardon Presente (via chat) 

Titular Fernando César Marcucci Presente (via chat) 

Suplente Flávia Gonçalves  Ausente 

Titular Alexsandra A Jesus Moreira Ausente 

Suplente Ana Patrícia Pires Nalesso Ausente 

Titular Sem indicação Ausente 

Suplente Ana Paula Cantelmo Luz Presente (via chat) 

Titular Denise Camargo Moraes Presente (via chat) 

Suplente Manoela Germinari Pessoa Ausente 

Titular Fahd Haddad  Ausente 

Suplente Luiz Soares Koury Presente 

Titular Maria Aparecida Ramalho de Oliveira Presente (via chat) 

Suplente Vivian Biazon El Reda Feijó Presente (via chat) 

Titular Reilly Aranda Lopes Presente (via chat) 

Suplente Geraldo Júnior Guilherme Justificou 

Titular Edvaldo Vianna Presente (via chat) 

Suplente Elaine Bordin Ausente 

Titular Antônio Barrichello Ausente 

Suplente Livaldo Bento Ausente 

Titular Vaine Teresinha P Marques Presente (via chat) 

Suplente Teresa Moreschi Justificou 

Titular João Victor Custódio Nery Presente (via chat) 

Suplente Maria Inês Bento Gimenes Ausente 

Titular Silvia Aparecida Brazao Ausente 

Suplente Ailton de Souza Ausente 
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Titular Wagner Aguiar de Almeida Presente (via chat) 

Suplente Sônia Oliveira da Silva Presente (via chat) 

Titular Faustino Aparecido de Abreu Ausente 

Suplente Alcides Antônio Oliveira Ausente 

Titular Neide Aparecida Gonçalves Presente (via chat) 

Suplente João Maria Cabral Ausente 

Titular Eunice Tieko Myamoto Ausente 

Suplente Edvaldo Zanutto Ausente 

Titular Laurito Porto de Lira Filho Eunice Tieko Myamoto 

Suplente Sem indicação  

Titular Jurandir Pinto Rosa Presente (via chat) 

Suplente Jair Rodrigues Pereira Presente (via chat) 

Titular Ângelo Barreiros Presente (via chat) 

Suplente Natal de Oliveira Presente (via chat) 

Titular Sem indicação  

Suplente Sem indicação  

Titular Roberto Montezin Ausente 

Suplente Alexandre Montezin Ausente 

   


