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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAMA 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

30 DE ABRIL DE 2013 

As dezenove horas do dia trinta de abril de dois mil e treze, aconteceu na Sala de 1 
Projeções da Associação HANSAHOEHE, sito a rua três de maio, 365 no bairro CENTRO, 2 
nesta cidade de Ibirama-SC, a primeira reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE 3 
SAÚDE DE IBIRAMA do ano. Os membros foram eleitos como titulares e suplentes por 4 
seus pares, em reunião prévia convocados para este fim e de forma paritária, sendo: 5 
seis representantes dos usuários, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ibirama Titular: 6 
VILMAR KRÜGER, Suplente: ORIVAL FRANZ, Clube de Mães “Flor de Maio” Titular: 7 
ANA VERÔNICA ROCHA, Suplente: DIJANIRA ELZA ANZINI, Associação de Aposentados 8 
de Ibirama – ASAPI - Titular: ALFONSO RECHENBERG, Suplente: MÔNICA M. SCHATZ; 9 
Associação de Moradores do Bairro Bela Vista – AMBEVI - Titular: EDUARDO ADOLFO 10 
FLORES, Suplente: LÍRIO NASS; Religiosos Titular: CRISTOV KAYSER (IECLB), Suplente: 11 
JOÃO FERMINO MACHADO DA SILVA (Assembléia de Deus); Associação de Pais e 12 
Professores: Titular: JANETE IARA DE OLIVEIRA; Suplente: THALITA FUSINATO 13 
WILHELM; três representantes dos trabalhadores da área da saúde: Associação das 14 
Voluntárias do Hospital Dr. Waldomiro Colautti - Titular: LEILA ETELVINA GRABOWSKI, 15 
Suplente: VALTRAUT STOLL; Laboratório de Análises Clínicas Ibirama - Titular: JOSÉ 16 
CARLOS DA COSTA, Suplente: ANDRESSA JANSEN GOMES; Laboratório de Análises 17 
Clínicas Cristina - Titular: CRISTINA STAUDINGER, Suplente: XIMENES FOSSA DA SILVA; 18 
e três representantes do governo - Secretaria da Educação - Titular: IZABEL PETERSEN, 19 
Suplente: NELSON SECCHI; Secretaria de Assistência Social e Habitação - Titular: FILIPE 20 
PONCHIELLI DOS REIS, Suplente: NÁDIA MOHR DA CRUZ; Secretaria da Saúde - Titular: 21 
MARIA DA GRAÇA DE SOUZA FEIJÓ, Suplente: ALISSON VERÍSSIMO DE OLIVEIRA 22 
LOPES. Os conselheiros que compareceram a reunião foram: Vilmar Krüger, e o 23 
Suplente Orival Franz, Ana Verônica Rocha e a Suplente Dijanira Elza Anzini, Alfonso 24 
Rechenberg, Eduardo Adolfo Flores e o suplente Lírio Nass, José Carlos Da Costa, 25 
Cristina Staudinger, Izabel Petersen, Filipe Ponchielli dos Reis e Maria da Graça de 26 
Souza Feijó. A abertura dos trabalhos foi feita pelo conselheiro mais idoso, Sr. Alfonso 27 
Rechenberg, que presidiu a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou a 28 
secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, Sandra Maria Secchi, 29 
previamente indicada pela Secretária da Saúde, Maria da Graça de Souza Feijó, que 30 
fizesse a leitura da pauta da reunião. A secretaria assim o fez, revelando como 31 
primeiro item a comunicação sobre aprovação da lei do CMS e decreto de nomeação 32 
dos conselheiros, eleição da diretoria do Conselho e posse, apreciação do PLANO 33 
MUNICIPAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA-2013, elaborado pela CASAN. O 34 
plano será apresentado pelo servidor da Vigilância Sanitária, e assuntos gerais. Logo 35 
após distribuiu aos presentes cópia da nova lei do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 36 
de nº 2.965 de abril de 2013, que “DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 1455/92, QUE CRIOU O 37 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS” aprovada pela 38 
Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito Municipal, Osvaldo Tadeu 39 
Beltramini e do DECRETO nº 3.576, de 19 de abril de 2013, que nomeia os membros 40 
titulares e suplentes do Conselho pelo Prefeito Municipal. Logo após o Sr Rechenberg 41 
solicitou que fossem apresentadas chapas para eleição da diretoria. A reunião foi 42 
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suspensa para formação de chapas. Após o recesso, foi apresentada apenas uma chapa 43 
para a diretoria, que foi eleita por unanimidade e ficou assim constituída: Presidente: 44 
MARIA DA GRAÇA DE SOUZA FEIJÓ, CPF: 262.581.530-20, RG: 1677998, residente  Rua 45 
Dom Pio de Freitas, nº.: 380, Bairro: Centro, 89140-000 Ibirama – SC; Vice-Presidente 46 
EDUARDO ADOLFO FLORES, CPF: 006.921.689-40, RG: 3.512.939, residente a Rua: 47 
Peter Schelle, nº 241, Bairro Bela Vista 89140-000 Ibirama – SC; Primeiro Secretário 48 
ANA VERÔNICA ROCHA, CPF: 692.457.469-68, RG: 7R/2.493.633 residente a Rua: Luiz 49 
Galdino da Silva, nº.: 432, Bairro Dalbérgia- 89140-000 Ibirama – SC; e para Segundo 50 
Secretário ALFONSO RECHENBERG, CPF: 096.535.709-00, RG: 320.409, residente a 51 
Rua: Dr. Getúlio Vargas, nº.: 271, Bairro: Bela Vista - 89140-000 Ibirama – SC. Em 52 
seguida o Sr José Carlos questionou a composição do conselho dizendo que os 53 
laboratórios, que estão representando os trabalhadores da saúde, deveriam 54 
representar os trabalhadores conveniados, ao que foi respondido que a escolha foi 55 
pela inexistência de entidades, associações, confederações ou conselhos de profissões 56 
regulamentadas ou ainda federações e sindicatos da área da saúde, como preconiza a 57 
Resolução nº 453, no município. Logo após o Sr Rechenberg, seguindo a pauta, passou 58 
a palavra ao representante da Vigilância Sanitária, Rafael Reinicke, que apresentasse o 59 
plano de amostragem da água para 2013. Por norma da Vigilância Sanitária do Estado, 60 
o plano necessariamente deve ter aprovação do Conselho Municipal de Saúde e sua 61 
apresentação foi feita com esmero e detalhamento para que todos entendessem. Em 62 
seguida foi decidido pela desaprovação do plano pelo fato de haver dois dados que 63 
contrariam a lei federal no que se refere a freqüência das medições de verificação da 64 
qualidade da água, devendo receber aprovação mediante apresentação com a 65 
correção dos mesmos. Em seguida foi abordado pelo conselheiro Filipe que questionou 66 
sobre o Regimento Interno do Conselho, sugerindo que na próxima reunião fosse 67 
apresentado um esboço para aprovação em reunião o que foi acordado entre os 68 
presentes. Depois foram sugeridas datas para as seguintes reuniões ordinárias e ficou 69 
estabelecida a data da próxima reunião o dia 22 de maio. E, não havendo mais nada a 70 
tratar o Sr Rechenberg deu posse a nova diretoria, que foi muito aplaudida por todos, 71 
e deu por encerrada a presente reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata 72 
que vai assinada por mim, secretária executiva, Sandra Maria Secchi, e pelos demais 73 
presentes. 74 
Sandra Maria Secchi______________________________________________________ 75 

Maria da Graça de Souza Feijó______________________________________________ 76 

Eduardo Adolfo Flores_____________________________________________________ 77 

Ana Verônica Rocha_____________________________________________________ 78 

Alfonso Rechenberg______________________________________________________ 79 

José Carlos Da Costa______________________________________________________ 80 

Cristina Staudinger______________________________________________________ 81 

Izabel Petersen_________________________________________________________ 82 

Filipe Ponchielli dos Reis _________________________________________________ 83 

Vilmar Krüger__________________________________________________________  84 
Orival Franz____________________________________________________________-85 
Dijanira Elza Anzini_______________________________________________________ 86 

Lírio Nass_______________________________________________________________ 87 
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As dezenove horas do vinte e dois de maio de dois mil e treze, reuniu-se na Sala de 88 
Projeções da Associação HANSAHOEHE, sito a rua três de maio, 365 no bairro CENTRO, 89 
nesta cidade de Ibirama-SC, o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAMA. A 90 
presidente do Conselho, Dra. Maria da Graça de Souza Feijó, agradeceu a presença de 91 
todos e apresentou a pauta da presente reunião constando: 1) leitura da ata anterior e 92 
votação, 2) apresentação do Relatório de Gestão 2012, 3) indicação de membro do 93 
CMS junto ao SARGSUS,  4) informação sobre a migração do NAFS SC para NAFS 94 
Federal, 5) apresentação de planilha com valores dos exames da clínica Pulmão para 95 
credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Saúde, 6) informes gerais . A 96 
presidente solicitou a secretária executiva do Conselho, Sandra Maria Secchi, que 97 
fizesse a leitura da ata anterior, que assim o fez. Logo após a ata foi colocada em 98 
discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. A Sra Presidente solicitou ao Sr 99 
Adolfo Fiedler que apresentasse o Relatório Anual de Gestão- RAG para apreciação.  100 
Logo após seguiu explanando sobre o SARGSUS e sua importância e explicou sobre a 101 
necessidade de indicação do membro por determinação do MS para acompanhamento 102 
do programa e RAG. Foi indicado conselheiro José Carlos da Costa para assumir este 103 
posto, que foi votado e aprovado por todos. Ficou acordado que na próxima reunião 104 
será definida uma comissão para apreciação do RAG. Em seguida foi apresentada pela 105 
secretária executiva o programa NASF, sua migração de NAFS SC para NASF federal, e a 106 
alteração de valores repassados mensalmente para o município de R$ 12.000,00 para 107 
R$ 20.000,00. Na sequencia, foi apresentado também pela secretária executiva a 108 
planilha de preços dos exames da Clínica do Pulmão, de Blumenau, para 109 
credenciamento junto a Prefeitura Municipal, cujos exames serão pagos pelo Fundo 110 
Municipal de Saúde, e colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. A 111 
Sra Presidente apresentando os informes gerais referiu-se ao Regimento Interno-RI do 112 
CMS, expôs que foi localizado um modelo e sugeriu para a próxima reunião fazer a 113 
leitura dos artigos para adequá-lo as necessidades deste Conselho. Anunciou que será 114 
publicada a resolução 001/2013 será publicada no dia 27 no site oficial da prefeitura 115 
Municipal de Ibirama e no Jornal de circulação no município. Registrou sua presença 116 
no Fórum da Educação pelo convite que recebeu da Secretaria de Educação. A 117 
presidente deixou a palavra aberta aos conselheiros e informou que estamos 118 
providenciando uma logotipo para o CMS de IBIRAMA. A presidente solicitou 119 
sugestões sobre as datas das próximas reuniões que ficaram definidas para o dia 27 de 120 
junho, 23 de julho, 28 de agosto, 26 de setembro, 29 de outubro, 27 de novembro e 12 121 
de dezembro. O local será definido posteriormente e comunicado a todos. Colocou a 122 
disposição dos conselheiros o uso da palavra. E, não tendo mais nada a tratar encerrou 123 
os trabalhos e solicitou que fosse lavrada a presente ata que foi lida e aprovada pelos 124 
presentes e vai  assinada por mim, secretária executiva, Sandra Maria Secchi, e pelos 125 
demais presentes. 126 
Sandra Maria Secchi______________________________________________________ 127 
Maria da Graça de Souza Feijó______________________________________________ 128 
Alisson Veríssimo Oliveira Lopes  _________________________________________ 129 
Ana Verônica Rocha______________________________________________________ 130 
Alfonso Rechenberg______________________________________________________ 131 
José Carlos Da Costa______________________________________________________ 132 
Ximenes Fossa da Silva____________________________________________________ 133 
Nelson Secchi___________________________________________________________ 134 
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Filipe Ponchielli dos Reis __________________________________________________ 135 
Cristov Keyser__________________________________________________________  136 
Orival Franz____________________________________________________________ 137 
Dijanira Elza Anzini_______________________________________________________ 138 
Lírio Nass______________________________________________________________139 
Valtraut Stoll____________________________________________________________ 140 
Mônica M. Schatz________________________________________________________141 
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As dezenove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e treze, na Sala de 142 
Projeções da Associação HANSAHOEHE, rua três de maio, 365 no bairro CENTRO, nesta 143 
cidade de Ibirama-SC, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Ibirama, para sua 144 
terceira reunião ordinária, sob a presidência da Dra. Maria da Graça de Souza Feijó. 145 
Estiveram presentes os conselheiros governamentais titulares: Dra. Maria da Graça de 146 
Souza Feijó, Filipe Ponchielli dos Reis. Os suplentes: Alisson Veríssimo Oliveira Lopes. 147 
Os representantes dos usuários Titulares: Ana Verônica Rocha; Eduardo Adolfo Flores, 148 
Vilmar Krüger. Suplentes: Dijanira Elza Anzini, Lírio Nass. Representantes dos 149 
trabalhadores da área da saúde, titular: Leila Etelvina Grabowski, José Carlos da Costa 150 
e participantes Dianare Cucco e Charles Zink Pauta: 1) abertura; 2) Apreciação e 151 
votação dos Ofícios recebidos; 3) Informativo sobre PMAQ (por Dianare Cucco) 4) 152 
Elaboração (parcial) do Regimento do CMS; 4) Assuntos Gerais; 5) Encerramento. 153 
Abertura. A presidente Dra. Maria da Graça de Souza Feijó fez a abertura da reunião 154 
agradecendo a presença de todos e fez a leitura da pauta. Leu os ofícios recebidos da 155 
Secretaria Municipal de Saúde para apreciação: sobre a alteração no edital de 156 
credenciamento dos serviços médicos. A solicitação é referente ao acréscimo de 157 
especialidades médicas no edital, quais sejam: oftalmologia, otorrinolaringologia, 158 
ortopedia, endocrinologia e pneumologia. E as alterações dos valores das consultas 159 
para setenta reais e do exame de ultrassonografia para quarenta reais e foram 160 
discutidas e aprovadas. Outro ofício informa que a Secretaria Municipal da Saúde está 161 
realizando cadastramento dos usuários, com PARECER SOCIAL e solicita apreciação do 162 
CMS. O cadastro é realizado pela Assistente Social, que colhe informações do usuário e 163 
seu grupo familiar, apresentando documentação que comprove residência, dados 164 
pessoais e renda. Diante disso é realizada analise e verificada a urgência e renda para 165 
recebimento de “medicação extra”. Esta “medicação extra” é referente aos ítens não 166 
constantes na lista da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais que 167 
são disponibilizados pela CISAMAVI a baixo custo e por meio de processo licitatório aos 168 
laboratórios, sendo adquiridos pela municipalidade. Esta ação recebeu aprovação de 169 
todos visto que os recursos são escassos havendo necessidade de estabelecer critérios 170 
que são: urgência e necessidade. Outro ofício da SMS contem a informação sobre a 171 
implantação do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - PMAS. Este programa 172 
diz respeito à entrega de medicamentos em domicílio para pessoas acima de sessenta 173 
anos, acamados e cadeirantes, que iniciará no mês de julho de 2013, com distribuição 174 
de panfletos informativos para cadastramento dos interessados. Para a efetivação do 175 
programa foi realizado um Curso de Capacitação aos Agentes Comunitárias da Saúde – 176 
ACS e enfermeiros no intuito de habilitá-los para que a distribuição de medicamentos 177 
de uso contínuo seja feita de forma prática e eficaz. A entrega de medicamentos em 178 
domicilio será a partir de setembro, devendo ser adquirido equipamento para 179 
acondicionamento dos medicamentos a ser entregue. Tal programa recebeu elogios 180 
pela iniciativa. Logo após a enfermeira Dianare Cucco informou que o programa 181 
Estratégia da Saúde da Familia fez adesão ao programa PMAQ, que consiste em 182 
qualificar a atenção básica. O município receberá a visita da equipe especializada do 183 
Ministério da Saúde que fará averiguação do trabalho realizado e avaliará o 184 
desempenho, além de avaliar a estrutura física. Diante disso as equipes receberão nota 185 
e recursos adicionais como incentivo. Os gestores deverão seguir indicação do MS para 186 
aplicação deste. O programa foi elogiado pelos presentes que parabenizaram toda 187 
equipe. Após as exposições a respeito, o Sr Charles Zink, consultor do Curso de 188 
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Capacitação de Conselheiros, fez a entrega de certificados aos conselheiros que 189 
participaram do curso com no mínimo de 75% de freqüência, e foram todos 190 
fotografados e aplaudidos. Terminadas as considerações, a presidente colocou a 191 
disposição dos conselheiros o uso da palavra, e lamentou que, pelo adiantado da hora, 192 
não tem  possibilidade de analisar o modelo de Regimento para o CMS programado, e 193 
que considerou inadiável a elaboração do regimento na próxima reunião. Encerrou a 194 
reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata que foi lida e aprovada, que vai 195 
assinada por mim, secretária executiva, Sandra Maria Secchi, e pelos demais 196 
presentes. 197 
Sandra Maria Secchi______________________________________________________ 198 
Maria da Graça de Souza Feijó______________________________________________ 199 
Alisson Veríssimo Oliveira Lopes  ____________________________________________ 200 
Ana Verônica Rocha______________________________________________________ 201 
Eduardo Adolfo Flores ___________________________________________________ 202 
Vilmar Krüger___________________________________________________________ 203 
José Carlos da Costa______________________________________________________ 204 
Filipe Ponchielli dos Reis __________________________________________________ 205 
Dijanira Elza Anzini_______________________________________________________ 206 
Lírio Nass_____________________________________________________________ 207 
Leila Etelvina Grabowski__________________________________________________208 
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As dezenove horas do dia vinte e três de julho de dois mil e treze,  na Secretaria 209 
Municipal de Saúde, a rua XV de novembro, 200, no bairro CENTRO, nesta cidade de 210 
Ibirama-SC, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Ibirama, para sua quarta 211 
reunião ordinária, sob a presidência da Dra. Maria da Graça de Souza Feijó. Estiveram 212 
presentes os conselheiros governamentais titulares: Dra. Maria da Graça de Souza 213 
Feijó; os representantes dos usuários, titulares: Alfonso Rechenberg, Eduardo Adolfo 214 
Flores, Suplentes: Lírio Nass, João Firmino Machado da Silva, Mônica M. Schatz. 215 
Representantes dos trabalhadores da área da saúde, titular: José Carlos da Costa, 216 
Suplente: Ximenes Fossa da Silva. Pauta: 1) abertura; 2) Apreciação dos Ofícios 217 
recebidos; 3); Elaboração (parcial) do Regimento do CMS; 4) Ausência de membros nas 218 
reuniões CMS 5) Assuntos Gerais; 6) Encerramento. Abertura. A Presidente Dra Graça 219 
fez a abertura dos trabalhos, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta. 220 
Leu o ofício recebido do Executivo Municipal comunicando o envio à Superintendência 221 
da Fundação Nacional da Saúde, documentação ao processo seletivo para ações de 222 
saneamento básico e Esgotamento Sanitário com vias a receber repasses de recursos, 223 
e sendo convocado para entrevista técnica. Leu também a resposta enviada ao 224 
executivo parabenizando-o pela iniciativa e sua divulgação junto ao Conselho. Em 225 
seguida, solicitou que fosse iniciada a leitura de um modelo de Regimento Interno a 226 
fim de adequá-lo a este Conselho de Saúde. Iniciou-se lendo os primeiros capítulos e 227 
deparou-se que o regimento deve estar em consonância com as leis que regem 228 
Conselhos de Saúde. Ficou decidido que será convocada uma reunião extraordinária 229 
para tratar exclusivamente do regimento, sendo que cada membro receberá 230 
préviamente uma cópia do regimento “modelo” para esboçar, juntamente com os 231 
membros de sua instituição, o que considera mais adequado para o conselho, 232 
naturalmente respeitando o que preconiza a lei federal e municipal. Foi escolhido o dia 233 
31 de julho para a reunião extraordinária, neste mesmo local e horário.  Foi constatado 234 
o não comparecimento de membros do Conselho a três reuniões ordinárias 235 
consecutivas sem justificativa, do titular e do suplente, tendo sido deliberado que 236 
deverá ser enviada correspondência para o presidente da Associação de Pais e 237 
Professores Walmor Ribeiro e Associação de Pais e Professores Gertrud Aichinger para 238 
que indiquem outros representantes de suas associações junto ao Conselho. Em 239 
assuntos gerais, a presidente leu o ofício enviado pelo Conselheiro Eduardo solicitando 240 
a presença do Diretor do Hospital Dr. Waldomiro Colautti, para prestar informações 241 
sobre o funcionamento daquele nosocômio. A presidente convidou informalmente o 242 
seu diretor, Dr. Carlos dos Santos, que prontamente aceitou o convite para prestar 243 
informações. Embora não seja de competência do Conselho Municipal da Saúde a 244 
ingerência sobre uma instituição estadual, Dr. Carlos esclareceu vários pontos 245 
levantados por Eduardo, João Firmino, Mônica e José Carlos. Foi sugerido para que seja 246 
realizado um seminário para serem debatidos os problemas levantados em questão. E, 247 
não havendo mais nada a tratar, a presidente determinou que fosse lavrada a presente 248 
ata que foi lida e aprovada por todos, e que vai assinada por mim, Secretária Executiva, 249 
Sandra Maria Secchi, e pelos demais presentes. 250 
Sandra Maria Secchi______________________________________________________ 251 
 Maria da Graça de Souza Feijó_________________________________________ 252 
Eduardo Adolfo Flores_____________________________________________________ 253 
Alfonso  Rechenberg______________________________________________________ 254 
João Firmino Machado da Silva_____________________________________________ 255 
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Lírio Nass______________________________________________________________ 256 
José Carlos da Costa_____________________________________________________ 257 
Ximenes Fossa da Silva___________________________________________________ 258 
Mônica Maria Schatz______________________________________________________259 
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As dezenove horas do dia trinta e um de julho de dois mil e treze, na Secretaria 260 
Municipal de Saúde, a rua XV de novembro, 200, no bairro CENTRO, nesta cidade de 261 
Ibirama-SC, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Ibirama, para reunião 262 
extraordinária, sob a presidência da Dra. Maria da Graça de Souza Feijó. Estiveram 263 
presentes os conselheiros governamentais titulares: Dra. Maria da Graça de Souza 264 
Feijó, Izabel Petersen; os representantes dos usuários, titulares: Alfonso Rechenberg, 265 
Eduardo Adolfo Flores, Suplentes: Lírio Nass, Mônica M. Schatz, Orival Franz; 266 
representante dos trabalhadores da área da saúde Titular: José Carlos da Costa. Pauta: 267 
1) abertura; 2) apreciação e votação do Regimento Interno. O vice presidente Eduardo 268 
Flores fez a abertura da reunião porque a sra Presidente esteve ausente no início da 269 
reunião chegando 15 minutos após. Solicitou que a secretária executiva fizesse a 270 
leitura do regimento modelo para que fossem feitas sugestões.  Incluídas as sugestões 271 
do grupo, o Regimento Interno foi relido, apreciado e aprovado por todos.  E, não 272 
havendo mais nada a tratar, o vice - presidente determinou que fosse lavrada a 273 
presente ata que foi lida e aprovada por todos, e que vai assinada por mim, Secretária 274 
Executiva, Sandra Maria Secchi, e pelos demais presentes.####################### 275 
Sandra Maria Secchi______________________________________________________ 276 

Maria da Graça de Souza Feijó_____________________________________________ 277 

Izabel Petersen _________________________________________________________ 278 

Eduardo Adolfo Flores____________________________________________________ 279 

 Lírio Nass_____________________________________________________________ 280 

 Orival Franz____________________________________________________________ 281 

Alfonso Rechenberg______________________________________________________ 282 

 Mônica M. Schatz_______________________________________________________ 283 

José Carlos da Costa___________________________________________________________ 284 


