
ATA DA  CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22.02.2010

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às dezoito horas e quarenta e  
sete  minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, rua Hermann August 
Lepper,  s/nº.,  Saguaçu,  realizou-se  a  centésima  décima  oitava  Assembleia  Geral 
Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Conselheira  Cléia Aparecida Clemente 
Giosole, Presidente do CMS, procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando todos 
os  presentes.  Em  seguida  passou  à  leitura  da  Pauta  do  dia: 1-EXPEDIENTES: 
Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião; 2-ORDEM DO DIA: 2.1 Apresentação, 
discussão e votação da Proposta de Mudança no Artigo 26º. do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de Joinville-SC; 3-ASSUNTOS DIVERSOS  4-INFORMES 
GERAIS. A Pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes.  Antes de 
prosseguir com a reunião, a Presidente pediu um minuto de silêncio, pelo falecimento da 
senhora Carmem, Agente Comunitária de Saúde,  e da senhora Yonne Maciel  Rocha, 
conselheira municipal de saúde, e Presidente do Grupo de Apoio à Vida. 2.1 A Presidente 
convidou  o  conselheiro  Leonardo  Rosalvo  Jucinsky,  coordenador  da  Comissão  de 
Assuntos Internos do CMS, para apresentar o item 2.1 da pauta. O conselheiro fez a 
lleitura do Parecer nº.006/2010/CAI:  “ Parecer nº.006/2010,  Da Comissão de Assuntos 
Internos do Conselho Municipal de Saúde, referente proposta de Alteração do Artigo 26º  
do  Regimento  Interno  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Considerando  o 
encaminhamento da solicitação de análise da proposta de alteração do Artigo 26º do  
Regimento Interno do CMS, na Assembleia do dia 25.01.10; Considerando o Regimento  
Interno do Conselho Municipal de Saúde, Art. 26º - “O Conselho Municipal de Saúde de 
Joinville / SC, será coordenado por uma mesa diretora, eleita entre seus membros para  
um período  de  dois  (2)  anos, composta  de  Presidente,  Vice-Presidente  e  Secretário  
Geral. § 1º- As eleições serão dirigidas por uma comissão eleitoral paritária, sendo 3 do  
segmento dos usuários e três dos demais segmentos.  § 2º- A eleição da Mesa Diretora  
será realizada sob os seguintes critérios: I – Ocorre na primeira reunião ordinária  após a  
posse do Conselho Municipal de Saúde;  II - Todos os membros titulares,  que tenham 
sido obrigatoriamente membros do Conselho Municipal de Joinville, pelo período  
mínimo de um (1) ano,  são candidatos natos e poderão se candidatar aos cargos da  
mesa diretora;(...)” A Comissão de Assuntos Internos Sugere:  A alteração do Art. 26º,  
Parágrafo 2º, inciso II – Todos os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde de  
Joinville, são candidatos natos e poderão se candidatar aos cargos da mesa diretora; “ A 
Presidente  esclareceu  que  o  texto  em  negrito,  era  o  que  está  sendo  alterado,  no 
Regimento. Comentou que, se aprovada a alteração, não seria necessário ter um ano de 
conselho para candidatar-se à mesa. Conselheira Albertina Valentine Cristofolini, indagou: 
“como avaliar se o conselheiro está capacitado para assumir um cargo de liderança, se  
não  tiver  nem  um  ano  de  atividade?” A  Presidente  lembrou  que  no  Regimento  do 
Conselho Estadual e Nacional de Saúde, não existe a obrigação de tempo de conselho 
para assumir cargos na mesa diretora, a partir do momento que é conselheiro, está apto 
para  se  candidatar  a  Mesa  Diretora.  Sendo  assim,  cabe  a  cada  conselheiro 
individualmente, avaliar a quem confiará seu voto. O Parecer foi aprovado pela maioria 
dos  conselheiros  presentes.  INFORMES:  a) Entrega  das  Atas  do  dia  07.12.09  e 
14.12.09;  b) A  SECMS  informa  que  há  necessidade  de  recompor  as  comissões 
permanentes do CMS (Comissão de Capacitação e Orçamento e Finanças). Conselheira 
Neusa  Maria  Alcântara  apresentou-se  para  fazer  parte  da  Comissão  de  Orçamento 
finanças.  A  indicação  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. A 
Secretária  Executiva  Sandra  Helena,  pediu  aos  conselheiros  que  avaliassem  sua 
participação  nas  comissões,  citou  a  Comissão de Capacitação  e  lembrou  da agenda 
aprovada no ano anterior. Comentou que muitos conselheiros sentem-se inseguros no 
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exercício  de  seu  papel,  portanto  fortalecer  as  comissões  é  o  primeiro  passo  para 
desenvolver  um  trabalho  que  beneficiará  a  todos.  A  Presidente  pediu  que  todos 
pensassem com cuidado  e  encaminhou  o  assunto  para  a  próxima  reunião.  c)  Ofício 
circular n. 668/09/GUVS, solicitando a indicação de dois representantes, um titular e um 
suplente,  para  compor  a  Comissão  de  Acompanhamento  da  Dengue.  Não  houve 
manifestações. d) Ofício n. 204/09/GUAB, solicitando indicação de um conselheiro para 
compor  o  Grupo  de  Condução,  específico  do  Plano  da  Atenção  Básica,  que  será 
constituído  visando  a  sua  atualização  e  monitoramento.  Apresentou-se  conselheiro 
Mendes  José  Maulli.  A  indicação  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros 
presentes. e)  Ofício  n.  650/09/GUAPCAA  –  PROGRAMAÇÃO,solicitando  dois 
representantes, um titular: Mendes José Maulli, e um suplente, para compor a Comissão 
de Acompanhamento e Avaliação do convênio firmado entre o município de Joinville e a 
Associação de Reabilitação da Criança Deficiente – ARCD. Apresentou-se conselheira 
Heloisa Walter de Oliveira.  A indicação foi aprovada pela maioria dos conselheiros 
presentes. f)  Ofício n. 679/09/SMS, solicitando a indicação de dois representantes do 
CMS,  segmento  usuário,  para  compor  a  comissão  que  irá  acompanhar  o  Convênio 
firmado entre o município de Joinville e HMSJ-Hospital de Ensino Público.  Não houve 
manifestações.  g)  Ofício  n.  335/09/Univille,  solicitando  a  indicação  de  um  segundo 
representante do CMS, do segmento usuário, para  compor o comitê de ética e pesquisa 
da Univille. Apresentou-se conselheira Marli Lipinski Wuff. A indicação foi aprovada pela 
maioria  dos  conselheiros  presentes.h)  Correspondência  do  HRHDS,  justificando  a 
ausência  de  seus  representantes  na  Assembleia  do  dia  07.12.09,  devido  a  reunião 
agendada  anteriormente  e  compromissos  profissionais.  Justificativa  aprovada  pela 
maioria  dos  conselheiros  presentes. i)  Ofício  n.  697/09/SMS,  solicitando  a 
manifestação do CMS, no que se refere a definição de critérios para se atender ao que 
estabelece  a  Portaria  n.  1635/GM,  objetivando  garantir  o  atendimento  às  pessoas 
portadoras de deficiência  mental  e  autismo.  Encaminhamento à CAI  aprovado pela 
maioria dos conselheiros presentes.j)  Ofício n. 009/10/GUVS, encaminhando, para o 
conhecimento  do Pleno,  cópia  da  Deliberação 176 CIB/2009,  que aprova o Plano de 
Ações da  Vigilância  Sanitária  do  município.  Encaminhamento  à  CAI  aprovado  pela 
maioria dos conselheiros presentes. k)  Ofício  n.  018/10/ARCD, encaminhando para 
apreciação do CMS, estatística de atendimento referente ao mês de dezembro de 2009, 
estatística geral de atendimentos 2009 e Relatório Social 2009. Encaminhamento à CAI 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  l)  Ofício  n.  050/10/MDV, 
remetendo   para  apreciação,  Relatório  de  Gestão  2009.  Encaminhamento  à  CAI 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  m)  Correspondência  da 
Associação Brasileira  de  Enfermagem de Santa  Catarina,  indicando enfermeira  Bruna 
Heinz  de  Souza  como  titular,  e  enfermeira  Antonia  Maria  Grigol  como  suplente.  A 
Presidente deu boas vindas às conselheiras.  n)  Ofício n. 061/2010/DP, encaminhando 
para apreciação, os Indicadores Hospitalares do Hospital Municipal São José, referente 
ao período de janeiro à dezembro de 2009.  Encaminhamento à CAI  aprovado pela 
maioria dos conselheiros presentes. o) Correspondência  da  Comissão Intergestores 
Bipartite,  informando  a  aprovação  da  adesão  do  município  de  Joinville  ao  Pacto  de 
Gestão, por cumprir as exigências da Portaria GM/MS 699/06. Encaminhamento à CAI 
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. p) Correspondência do Conselho 
Local de Saúde Estevão de Matos/ Jardim Edilene, pleiteando vaga junto ao Conselho 
Municipal de Saúde, e indicando como representante o Sr. José Declarindo dos Santos. A 
indicação  foi  aprovada  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes,  sendo  que  o 
referido conselho passa a ocupar a vaga de suplente do Conselho Local de Saúde 
do São Marcos. A Presidente deu boas vindas ao novo conselheiro. q) Correspondência 
do Conselho Local de Saúde Bom Retiro, manifestando interesse de reaver a vaga no 
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Conselho Municipal de Saúde.  A reintegração do Conselho Local de Saúde do Bom 
Retiro foi aprovada pela maioria dos conselheiros presentes, passando a ocupar a 
vaga de suplente do Conselho Local de Saúde do Costa e Silva. r) Correspondência 
da  Associação  Empresarial  de  Joinville,  manifestando  interesse  em  fazer  parte  do 
Conselho Municipal  de Saúde, por meio do Núcleo Setorial  de Gestores de Saúde, e 
indicando  como  suas  representantes,  Sra.  Lila  Jerusa  Nascimento  Abreu  e  Sra. 
Marineusa Gimenes, titular e suplente,respectivamente.  A indicação foi aprovada pela 
maioria dos conselheiros presentes. O Nucleo Setorial de Gestores de Saúde passa 
a ocupar vaga, do segmento profissionais de saúde, em substituição ao Núcleo de 
Fonoaudiologia  da  ACIJ.  s)  Correspondência  do  conselheiro  Douglas  Calheiros 
Machado, solicitando seu afastamento da  Comissão de Assuntos Internos do Conselho 
Municipal  de  Saúde,   a  partir  de  17.02.2010.  t)  Correspondência  da  Associação dos 
Diabéticos  de  Joinville  –  ADIJO,  indicando  o  Sr.  Antonio  Carlos  Vieira  como  seu 
representante titular, em substituição da Sra. Tânia Izabel do Rosário Irala, e o Sr. Julio 
Manoel Maria, como suplente. A Presidente deu boas vindas aos novos conselheiros. u) 
Ofício n. 038/10, da Maternidade Darcy Vargas, sugerindo reunião entre as direções das 
Unidades Hospitalares  de Joinville,  Secretaria  Municipal  de Saúde,  representantes  do 
Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, a fim de se discutir  
soluções para os problemas relacionados a sobrecarga de médicos e enfermeiros da 
Maternidade  em  períodos  de  feriados,  inclusive  os  prolongados,  e  ponto  facultativo. 
Manifestaram  interesse  em  participar  da  reunião  os  conselheiros:  MiriamHoffmann 
Rodrigues, Tércio Egon Paulo, Bruna Heinz de Souza e Mesa Diretora. As indicações 
foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. v) Correspondência do Grupo 
de Apoio à Vida – Gavi, justificando falta de seu representante, Sr. Mario Luiz Alves, na  
Assembleia  do  dia  22.02.2010,  devido  ao  falecimento  da  Presidente  da Instituição,  a 
conselheira  Yonne  Maciel  Rocha.  A  justificativa  foi  aprovada  pela  maioria  dos 
conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CMS, conselheira 
Cléia  Aparecida  Clemente  Giosole,  deu  por  encerrada  a  centésima  décima  oitava 
Assembleia Geral Extrardinária do Conselho Municipal de Saúde, às dezenove horas e 
vinte minutos,  da qual eu, Giseli Tamar Voltolini Teixeira, lavrei a presente  ata que vai  
por  todos  assinada.  Estiveram  presentes  os(as)  conselheiros(as):  Michele  de  Souza 
Andrade, Célia Diefenbach, José S. M. Vianna, Douglas Calheiros Machado, Heloisa 
Walter  de  Oliveira,  Estela  Mari  Galvan  Cuchi,  Tercio  Egon  Paulo  Karten,  Sirlei 
Margarida Mascarin, Bruna Heinz de Souza, William Cremasco, Albertina Valentine 
Cristofolini,  Paulo  Felipe  Heck,  Martha  Maria  Vieira  de  S.  A.  Artilheiro,  Miriam 
Hoffmann  Rodrigues,  Mário  Bruckheimer,  Elza  Francisco,  Adalberto  Franco  de 
Camargo,  Albertino Miguel  Rosa,  Mendes José Maulli,  Elenice de Fátima Correa 
Krüger, Neusa Maria Alcântara, Maria Emília Vieira Fernandes, Mauren Bruckheimer, 
Marli  Lipinski  Wuff,  Valdir  Vieira  Rebello,  Roberto  Tavares,  Nelson  Antonio  de 
Souza, Mário Ivo Maiochi, Cleia Aparecida Clemente Giosole, Almir Bento Adami, 
Maurício  Huller,  Eulália  Genuim,  Leonardo  Rosalvo  Jucinsky,  Anselmo  Silvério, 
Euclides Paterno, Valmor João Machado, Revelino João Fleith, quatro representantes 
de Conselhos Locais, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Sinditherme, 
da UFSC, da Vigilância em Saúde, da AJACS, da Seconci, e do CPPS.
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