
ATA DA  CENTÉSIMA OITAVA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil  e nove, às dezoito horas e trinta 
minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, realizou-se a centésima 
oitava Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiro 
Jeovane  Nascimento  do  Rosário,  Presidente  do  CMS,  procedeu  à  abertura  dos 
trabalhos,  cumprimentando todos os  presentes:  Secretário  Municipal  de  Saúde,  Dr. 
Tarcísio  Crócomo,  conselheiros  municipais  e  locais,  convidados  e  observadores. 
Passou à leitura da Pauta: 1-EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da Pauta 
da Reunião; 2-ORDEM DO DIA: 2.1  Criação de uma comissão para organização da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde de Joinville; 2.2 Apresentação e aprovação do Plano 
Plurianual 2010-2013 – Equipe de Planejamento/SMS;  3-ASSUNTOS DIVERSOS 4-
INFORMES GERAIS. A pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros e não houve 
inclusões de pauta. Devido à urgência de alguns informes, foi feito a inversão da Pauta, 
após aprovação o presidente iniciou a leitura: INFORMES: 1)A Secretaria Executiva do 
Conselho  Municipal  de  Saúde,  informa  que  recebeu  da  Secretaria  de  Gestão 
Estratégica e Participativa do MS uma impressora e um estabilizador, que fazem parte 
do Programa de Inclusão Digital. A assinatura do Termo de Doação ocorreu na manhã 
desta segunda-feira (16/3), no gabinete do prefeito Carlito Merss. O presidente lembrou 
que em junho de 2007, foi entregue ao CMS um computador que também faz parte 
deste programa. 2)Oficina  Regional de Orçamento e Financiamento – Região Sul – 04 
a 06 de março de 2009, em Florianópolis/SC. O Presidente informou que participaram 
dessa oficina a Secretária Geral do CMS, Sra Cléia Aparecida Clemente Giosole e a 
Sra. Sandra Helena da Secretaria Executiva do CMS. 3) Correspondência do Grupo de 
Apoio à Vida – GAVI, comunicando que desistiu do Projeto junto à Secretaria Estadual, 
devido  a  dificuldades  de  concretizar  o  projeto  em  tempo  hábil.4)Ofício  Circ.  da 
Secretaria  de  Vigilância  em Saúde do MS,  convidando o presidente  do  CMS para 
participar do Seminário: Controle Social em Tuberculose, que será realizado nos dias 
15 e 16 de abril em Porto Alegre. 5) Ofício nº 042/09 da SMS, encaminhando o Projeto 
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) de Joinville, cuja 
aprovação foi publicada no Diário Oficial da União de 02.02.09 e informa que estão 
previstos  alguns  encontros  com  o  CMS  para  apresentações.6)Correspondência  do 
HMSJ, indicando o Sr. Renato Monteiro como Titular e Tomio Tomita como suplente 
para representar o referido hospital nesse conselho.  7)Correspondência do Grupo de 
Apoio à Vida – GAVI, indicando o Sr. Mario Luiz Alves e Sra. Neusa Maria Alcântara 
como seus representantes, titular e suplente respectivamente.8)  Correspondência da 
APAE, indicando novos representantes: Sra Heloisa de Oliveira Walter como titular e 
Sra. Fabiana Gadotti  como suplente.  9) Ofício da Comissão de Mortalidade Infantil, 
comunicando ao CMS, que está elaborando o relatório sobre os óbitos de crianças 
menores de um ano ocorridos em Joinville no ano de 2008. A finalização está prevista 
para o final de fevereiro. 10) Correspondência da conselheira Lila Gerusa N. P. Abreu, 
solicitando  seu  desligamento  da  Comissão  de  Assuntos  Internos  do  CMS.  11) 
Correspondência da Comissão Municipal de Saúde do Trabalhador, apresentando os 
membros da nova coordenação da referida comissão.12)Ofício nº 007/09 do CLS/Vila 
Nova Rural,  justificando a ausência da conselheira Ingrid  Poltronieri  na Assembléia 
Geral Ordinária do CMS de 16.02.09, em virtude de outro compromisso na comunidade 
na mesma data e horário.  Justificativa  Aprovada  pela maioria dos conselheiros 
presentes.  13)  Correspondência  do  Sind.  Dos  Trab.  Nas  Industrias  e  oficinas 
mecânicas de Jlle, justificando a ausência de seu representante, Sr. José Rodrigues 
dos Santos Filho, na AGO de 16 de fevereiro, por motivos de trabalho.  Justificativa 
Aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  14)  Ofício  nº  039/2009  do 
HRHDS,  justificando  a  ausência  de seu representante, Dr. Armando Vieira Lorga nas 
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reuniões de 26.01 e 16.02 e indicando o Dr. José Antônio S. M. Vianna, como seu 
representante  titular,  nesse  conselho.  Justificativa  Aprovada  pela  maioria  dos 
conselheiros presentes.  15) Correspondência do Conselho Comunitário do Costa e 
Silva,  justificando  a  ausência  do  conselheiro  Lindomar  Spindola  de  Oliveira,   nas 
reuniões de 26.01 e 16.02, devido à problemas com a correspondência.  Justificativa 
Aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.   16)  Correspondência  da 
conselheira Teresinha Amorim de Castro, justificando sua ausência na AGO de 16.02, 
por  motivo  de  saúde.  Justificativa  Aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes.  17) Ofício da Fundação Pró-Rim, solicitando ao CMS, 20 minutos na pauta 
da próxima reunião do conselho, para apresentação do Projeto Educar para Prevenir, o 
qual  desenvolve  ações  de  prevenção  a  Doença  Renal  Crônica,  e  necessita  da 
apreciação  do  CMS.  18)  Ofício  nº  035/09  da  GUPCAA/PROGRAMAÇÃO, 
encaminhando para análise e apreciação do CMS, nova minuta do Termo de Convênio 
a  ser  pactuado,  em caráter  complementar,  com  a  Fundação  Pró-Rim,  visando  a 
prestação  de  serviços  de  Nefrologia.  Encaminhado  para  análise  e  parecer  da 
Comissão  de  Assuntos  Internos  do  CMS.19)  Ofício  da  MDV,  encaminhando  o 
Relatório Anual das atividades médicas, técnicas, de enfermagem, administrativas e de 
apoio, referente o ano de 2008.  Encaminhado para análise e parecer da Comissão 
de  Assuntos  Internos  do  CMS.  20)Correspondência  do  CLS  Jardim  Paraíso, 
comunicando ao CMS seu descontentamento  em relação ao cronograma de obras 
proposto pela SMS/GUAB e apresentado na reunião do dia 11.02.09.  Encaminhado 
para análise e parecer da Comissão de Assuntos Internos do CMS. 21)  Ofício nº 
081/09 – GUPCAA/Planejamento, solicitando 20 minutos na pauta da AGO do mês de 
abril  para  apresentação  do  projeto  PET-Saúde.   22)  Correspondência  do  Abrigo 
Animal, encaminhando a planilha geral do Abrigo, bem como, os relatórios dos meses 
janeiro e fevereiro de 2009, do gatil e canil. Encaminhado para análise e parecer da 
Comissão  de  Assuntos  Internos  do  CMS.   22)  Ofício  nº.  038/09  -  ARCD, 
encaminhando sua Prestação de Contas referente o ano de 2008 e solicitando espaço 
para posterior apresentação. Encaminhado para análise e parecer da Comissão de 
Assuntos Internos do CMS. 23)  Correspondência do Sindicato dos psicólogos do 
Estado de SC, encaminhando denúncia de assédio moral contra o Hospital Infantil Dr. 
Jeser  Amarante  Faria.  Aprovado  o  encaminhamento  ao  CEREST. 24) 
Correspondência da conselheira Cléia, comunicando seu desligamento da Comissão 
da Saúde do Trabalhador e faz algumas solicitações.  25) Ofício do CLS do Costa e 
Silva, solicitando o cronograma de pagamentos dos fornecedores da SMS. Aprovado 
o  encaminhamento  ao  gestor. 26)  Correspondência  do  CLS  do  Costa  e  Silva, 
solicitando  alguns  encaminhamentos  referente  a  situação  sanitária  da  Escola  de 
Educação Básica Arnaldo Moreira Douat. A Secretária Geral do Conselho informou que 
a  correspondência  foi  encaminhada  apenas  para  conhecimento  do  CMS.   27) 
Correspondência  da  Coordenadora  Estadual  do  MOPS-SC,   Sra.  Rosinete, 
questionando  o  encaminhamento  dado  ao  ofício  do  movimento,  encaminhado  ao 
conselho em 27.02.09. Presidente fez a leitura da correspondência encaminhada pela 
Sra.  Rosinete  e  informou  que  na  próxima  assembléia  serão  prestados  alguns 
esclarecimentos.  2-ORDEM  DO  DIA:   2.1   Criação  de  uma  comissão  para 
organização da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Joinville. O presidente falou 
da  importância  da  criação  desta  comissão  e  solicitou  aos  conselheiros  que  se 
candidatassem.  Os  conselheiros:  Roland  Ristow  Junior,  Gerson  Cipriano,  Mario 
Bruckreimer, Mario Luiz Alves, Cléia Aparecida Clemente Giosole e Paulo Felipe 
Heck manifestaram interesse em compor a comissão. Depois de verificado a paridade, 
a  criação  da  comissão  foi  aprovada  por  todos  os  conselheiros  presentes.  2.2 
Apresentação e aprovação do Plano Plurianual  2010-2013 –  A equipe do setor de
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Planejamento/SMS:  Dr.  Guilherme  iniciou  sua  fala  com  saudações  a  todos  e 
apresentou o Plano Plurianual para 2010-2013 conforme slides anexo. Manifestações: 
Conselheira  Teresinha  Amorim  de  Castro  comentou  sobre  o  numero  enorme  de 
tuberculosos  e  perguntou  se  não  seria  mais  fácil  vacinar  do  que  internar?   Dr. 
Guilherme  esclareceu que o município  tem uma ótima cobertura  da  vacina  contra 
tuberculose, porem, a vacina não evita a tuberculose pulmonar, evita formas graves. O 
conselheiro Luiz José Ladislau solicitou esclarecimentos em relação á construção de 
mais uma equipe de PSF e sobre a coleta  descentralizada no Morro do Meio.  Dr. 
Tarcísio Crócomo esclareceu que um prédio pode comportar até três equipes de PSF. 
O conselheiro Hamilton Nascimento informou que, na época, a dificuldade foi a falta 
de uma sala para a realização da coleta.   Dr. Guilherme informou que a proposta é 
contemplar  todas  as  unidades  com posto  coletor,  porém  existe  uma  exigência  do 
conselho de Farmácia, que envolve supervisão técnica de um farmacêutico, o que gera 
um  custo  adicional  e  consequentemente  impossibilita  o  atendimento  de  todos.  O 
conselheiro  Tércio interrompe para informar que o conselho de farmácia está,  com 
essa exigência, respeitando uma Resolução da Anvisa de 2002. Conselheira Martha 
questionou  se  as  obras  previstas  no  PPA  para  2010  tem  alguma  expectativa  de 
ocorrerem ainda esse ano.  Dr. Guilherme esclareceu que depende de liberação de 
verba.  Sr. Marcelino, conselheiro local de saúde, questionou sobre a construção de 
um Hospital na zona sul. Dr. Guilherme falou que a proposta de um Hospital na zona 
sul envolve um projeto maior, a Secretaria havia estimado um deficitário de 600 leitos 
na  região  nordeste,  o  que  envolve  também outros  municípios  e  nesse intervalo  já 
aconteceram algumas inaugurações, o Hospital Infantil é uma delas, citou, comentou 
também  que  houve  aumento  de  leitos  no  Ulisses  Guimaraes,  mas  que  ainda  há 
necessidade de um novo hospital, mas para que isso aconteça é preciso construir um 
projeto, montar uma equipe e o que se quer é algo resolutivo, que atenda a demanda 
que os outros  hospitais  não contemplam.  Sra Ester  Pereira Alves manifestou sua 
indignação referente a escassez na compra de medicamentos. Dr. Tarcísio Crócomo 
esclareceu que houve falta de medicamentos, porém essa dificuldade já foi resolvida. 
Sra. Isabel falou da situação de Pirabeiraba, citou a falta de ambulância para atender 
aquela população e questionou a contrução do Posto de saúde. Sr. Mario informou que 
está previsto para 2010 uma Unidade que vai contemplar Policlínica e Unidade Básica 
de Saúde da Família. Sr. Scodel observou que a construção do novo PA está previsto 
para a zona leste e o bairro Vila Nova está dentro da Zona Oeste, pediu para que o 
CMS   fizesse  uma  fiscalização  bem  criteriosa  para  que  a  saúde  primária  fosse 
resolutiva.  Dr.  Tarcísio comentou  que  hoje  o  município  tem  um  conjunto  de 
prestadores de serviço que tem seus defeitos, mas também suas qualidades e que é 
importante que o CMS, não só aponte as deficiências mas acompanhe o andamento do 
PPA, citou o problema com os acidentes de moto,  acha que o CMS deveria  estar 
preocupado com esse fator e discutindo soluções. Jeovane lembrou aos conselheiros 
que é importante a participação do cidadão na sessão da Câmara que aprova o PPA, 
pois ainda podem haver cortes. Sra. Rosinete estranhou a falta de discussão referente 
o orçamento para a construção do  hospital na zona sul e comentou que,  no que diz 
respeito  ao  Centro  de  Controle  de  Zoonoses,  deve  se  buscar  parceria  das 
Universidades.   Dr.  Guilherme  falou  que,  referente  ao  orçamento  do  hospital,  foi 
utilizado  como  base,  a  área  métrica,  por  Lei,  além  disso  foi  considerado  os 
equipamentos que comporão o hospital. Quanto ao Centro de Controle de zoonoses, 
Dr. Guilherme informou que nessa primeira etapa não estão previstos estágios, porém 
foi proposto para a segunda e terceira etapa uma proposta de pesquisa e treinamento. 
O presidente solicita a aprovação do plenário para uma reunião extraordinária no dia 
23.03.2009.  Solicitação Aprovada.  O Conselheiro Douglas questionou a forma como o 
CMS pode acompanhar as prioridades do PPA, ou seja, segundo ele se for investido 
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mais na Atenção Básica, haverá uma menor procura por hospitais, como acompanhar 
esse fator financeiramente, questionou. Dra. Selma sugeriu a programação anual que 
contempla  um  conjunto  de  indicadores  que  mostram  ações  e  resultados.  Dr. 
Guilherme acrescentou  que  o  Planejamento  não  evita  o  erro,  mas  permite  um 
acompanhamento das ações e possibilita identificar possíveis erros. A Secretária Geral 
do Conselho, Sra. Cléia Aparecida Clemente Giosole lembrou que o PPA, apesar de 
ser aprovado na Câmara de Vereadores, deve ser aprovado também pelo CMS. No 
entanto, essa aprovação acontecerá em momento posterior, visto que o Plano ainda 
sofrerá alterações, informou. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CMS, deu 
por encerrada a centésima oitava Assembleia Geral Extraordinária do CMS às vinte e 
uma horas e doze minutos, da qual, eu, Sandra Helena Camilo Bado da Cruz, lavrei a 
presente  ata.  Estiveram  presentes  os  conselheiros:  Hamilton  Augusto  do 
Nascimento,  Ignês  Clarisse  Moreira,  José  Antonio  Vianna,  Douglas  Calheiros 
Machado,  Roland  Ristow  Junior,  Heloisa  Walter  de  Oliveira,  Fabiana  Gadotti, 
Tercio Egon Paulo Karsten, Gerson Cipriano Osni Benkendorf, José Rodrigues 
dos Santos Filho, Elidiane de S.Ribeiro, Lila Gerusa N. P. Abreu, Nelson Renato 
Esteves,  Jeovane  Nascimento  do  Rosario,  Paulo  Felipe  Heck,  Martha  Abreu 
Artilheiro,  Catia  Guimarães  Pereira,  Mario  Bruckheimer,  Mauren  Ivonete 
Bruckheimer, Antonio Carlos Fernandes Vieira, Sandra Mara Scherpinski, Maury 
J. do Nascimento Oliveira, Lindomar Spindola de Oliveira, Albertino Miguel Rosa, 
Mario  Luiz  Alves,  Luiz  José  Ladislau  Silva,  Valdir  Vieira  Rebello,  Terezinha 
Amorim de Castro, Nelson Antonio Souza, Cléia Aparecida C. Giosole, Edilson 
Meurer  Boing,  Belino  Bernchenbrock,  Ivanir  Alievi  Vieira,  Leonardo  Rosalvo 
Jucinsky,  izoldi  Muller  Izolan,  Anselmo Silverio,  Valmor  João Machado,  Ingrid 
Poltronieri, vinte e três alunos do Senac, representantes da Secretaria Municipal de 
Saúde, do Instituto Laços de Solidariedade, da Secretaria Regional de Obras do Nova 
Brasília, da Rede Feminina e quatorze representantes dos Conselhos Locais de Saúde. 
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