
ATA DA  CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23.08.2010

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil  e dez, às dezoito horas e trinta  minutos,  no 
Centreventos  Cau  Hansen,  Avenida  José  Vieira,  315,  América,  realizou-se  a  centésima  vigésima 
quarta  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: 
1.1 Apresentação e aprovação da Pauta da Reunião; 1.2 Orientação às Comissões para realização de 
visitas de trabalho;  1.3 Leitura e Votação das Justificativas de Falta;  1.4  Aprovação das Atas das 
Assembleias do dia 29.03.10 e 28.06.10; 1.5 Conselheiros que representam o CMS-Jlle em comissões 
de  acompanhamento  de  contratos  e/ou  convênios  –  substituições;  2-ORDEM  DO  DIA:  2.1 
Apresentação e Aprovação dos Pareceres das Comissões Permanentes do Conselho Municipal  de 
Saúde – Coordenadores – 20'; 2.2 Esclarecimentos acerca de queixa sobre demora para agendamento 
de mamografia levantada pelo conselheiro Mendes Maulli – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde 
– 5'; 2.3 Apresentação do Projeto Visa Mobiliza – Educação e Mobilização em Vigilância em Saúde – 
Jeane Regina Vanzuiten Vieira – 30'; 2.4 Apresentação da da Lei Orçamentária Anual – Vilson Meier – 
40'; 2.5 Apresentação do Projeto de Prevenção de Acidentes e Violência 2011 – Equipe do Núcleo de 
Prevenção de Violência e Acidentes  – 20';  3-ASSUNTOS DIVERSOS;  4-  INFORMES GERAIS.  A 
Pauta foi  aprovada pela maioria dos conselheiros. 1.2 A presidente leu na íntegra  o Ofício  n° 
195/10/CMS  que  foi  enviado  à  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças:   “Prezada  Coordenadora  e 
demais membros, A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, preocupada com o cumprimento  
do Regimento Interno e comprometida com o Código de Ética e Conduta deste Conselho gostaria de  
orientar os membros desta comissão quanto à realização de visitas de trabalho. Recomendamos que  
as informações a serem adquiridas para subsidiar a análise e Parecer das matérias enviadas pelo  
colegiado,  sejam  feitas  através  de  ofício  endereçado  à  Instituição  e/ou  órgão  envolvido.  Se  os  
documentos  não  atenderem  o  solicitado,  um  membro  representante  da  Instituição  deverá  ser  
convidado à participar da reunião e neste espaço as dúvidas poderão ser esclarecidas. Reiteramos  
nossos votos de estima e consideração”. Em seguida informou que, de acordo com o Regimento do 
Conselho Municipal, a Comissão responsável por fazer visitas é a Comissão de Assuntos Externos, as 
demais  devem esclarecer  suas dúvidas através de ofícios,  e/ou convidando os responsáveis  a se 
fazerem presentes em suas reuniões. Informou também que esses esclarecimentos estão sendo feitos, 
porque a mesa diretora  recebeu algumas  reclamações.  1.3 Foram aprovadas as  justificativas  das 
seguintes entidades: Conselho Local  de Saúde do Parque Joinville, Sindicato dos Farmacêuticos no 
Estado de Santa Catarina-SINDFAR, Associação Brasileira de Odontologia- ABO, Conselho Local de 
Saúde do Jarivatuba,  Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville,  Conselho Local  de 
Saúde  do  Itaum,  Conselho  Local  de  Saúde  Leonardo  Schlickmann.  Não  foram  aprovadas  as 
justificativas das seguintes entidades: Maternidade Darcy Vargas e Conselho Local de Saúde do Nova 
Brasília.  1.4  Aprovação  das  Atas  das  Assembleias  do  dia  29.03.10  e  28.06.10.  As  atas  foram 
aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. 1.5 Conselheiros que representam o CMS-Jlle 
em  comissões  de  acompanhamento  de  contratos  e/ou  convênios  –  substituições.  A  presidente 
ressaltou a importância de se participarem dessas comissões. Para a Comissão de Acompanhamento 
do  Convênio  entre  Município  de  Joinville  e  HMSJ  -  Hospital  de  Ensino  Público  apresentou-se  a 
conselheira  Denise da Silva Gava.  Para a Comissão de Acompanhamento e Combate à Dengue 
apresentou-se  o  conselheiro  Antônio  Carlos  Fernandes  Vieira. Para  o  Grupo  de  Condução 
Específico do Plano de Atenção Básica apresentou-se o conselheiro  Mendes José Maulli. Para o 
Comitê  de  Ética  para  Pesquisas  UNIVILLE  apresentou-se  o  conselheiro  Josafá  Távora. Para  a 
Comissão  para  Elaboração  de  Programa  Municipal  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos,  o 
conselheiro Nelson Holz é um dos representantes, estando uma vaga ainda em aberto, e não houve 
manifestações.  Para a Comissão de Acompanhamento  do Convênio  firmado entre  o Município  de 
Joinville e a Maternidade Darcy Vargas/Secretaria de Estado da Saúde para a Certificação de Hospital  
de Ensino; para a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil; para a Comissão do Conselho Gestor  
do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt;                  e para o Polo de Educação Permanente, não 
houve manifestações. As indicações foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes. 
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A presidente reforçou a importância do Conselho Municipal de Saúde de ter um representante em cada 
uma  das  comissões  citadas,  acrescentando  que  os  representantes  devem  entregar  relatórios  ao 
Colegiado. 2.1  Conselheiro  Mario  Bruckheimer,  relator  da  Comissão  de  Assuntos  Internos-CAI, 
apresentou Parecer da Comissão: "Parecer Nº 24 de 2010:  Da Comissão de Assuntos Internos do  
Conselho Municipal de Saúde, referente:  1) Deliberação nº 176 da Comissão Intergestora Bipartite -  
CIB, que aprovou o Plano de Ações da Vigilância Sanitária; 2) Operacionalização do referido Plano,  
Considerando: o encaminhamento à Comissão de Assuntos Internos do Conselho Municipal de Saúde,  
na  Assembleia  Extraordinária  do  dia  22  de  fevereiro  de  2010,  da  Deliberação  176/2009  da  CIB  
(Comissão  Intergestora  Bipartite),  que  aprova  o  Plano  de  Ações  2010  da  Vigilância  Sanitária  do  
município de Joinville; ofício nº 25/10/CMS, emitido pela Mesa Diretora, o qual solicitava informações 
quanto à operacionalização do referido Plano e um relatório de gastos da Vigilância Sanitária no ano  
de 2008 e 2009, e a resposta obtida através do  ofício nº 117/10 – GUVS (Gerência das Unidades de  
Vigilância  em  Saúde);  presença  do  Senhor  Gean  Carlos  Kühlkamp,  representante  da  Vigilância  
Sanitária, em reunião desta comissão, no dia14 de julho de 2010, o que possibilitou a discussão e  
esclarecimentos  de  dúvidas  relativas  à,  por  exemplo,  aquisição  de  equipamentos,  ações  
desenvolvidas  entre  outras;  A  Comissão  de  Assuntos  Internos  informa  que  todas  as  dúvidas  e  
questionamentos  foram  esclarecidos.” Manifestações: A  presidente  fez  alguns  questionamentos 
referente às ações não executadas do Plano de Ações, perguntando qual foi o direcionamento dessa 
verba, e para quando está previsto  a aquisição de um elevador para o prédio onde funciona a Unidade  
Sanitária. A gerente da Unidade Sanitária, senhora Jeane, esclareceu que a aquisição do elevador 
está prevista para este ano,  e as demais ações estão sendo feitas, incluindo as capacitações dos  
agentes comunitários e dos conselhos locais de saúde, já  agendadas, e os materiais educativos e 
demais equipamentos estão sendo comprados esse ano. O conselheiro José Martins relatou a todos 
presentes que a poucos dias ele viu na imprensa que o prédio onde está instalada a Vigilância de  
Saúde não é do Município, e questionou o porque de ser instalado um elevador em um prédio que não 
é de propriedade do município. Jeane respondeu que o prédio realmente é alugado, mas que não há  
previsão de mudança de endereço, além do que, é preciso cumprir  o decreto de acessibilidade.  O 
Parecer   da   foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.   Conselheiros  Mário 
prosseguiu com a leitura de mais um Parecer: “Parecer Nº 25 de 2010: Da Comissão de Assuntos  
Internos do Conselho Municipal de Saúde, referente Relatório de Gestão 2009 da Maternidade Darcy  
Vargas,  considerando:  o ofício  nº  050/10,  da  Maternidade  Darcy  Vargas,  o  qual  encaminhava  ao  
Conselho Municipal de Saúde o Relatório de Gestão 2009, referente as atividades médicas, técnicas,  
de enfermagem, administrativas e de apoio, e o encaminhamento do mesmo à Comissão de Assuntos  
Internos em Assembleia Extraordinária de 22.02.10; o ofício nº 185/10 – GUPCAA – Programação,  
enviando o contrato de metas celebrado entre a Maternidade Darcy Vargas e a Secretaria Municipal  
de  Saúde,  em  resposta  ao  ofício  nº  055/10/CMS;  A  Comissão  de  Assuntos  Internos  sugere  a 
aprovação de referido Relatório, com as seguintes ressalvas: implantação do Programa de Educação  
Permanente  para  profissionais  da  rede  de  serviços  2009/2009,  e  o  Programa  de  Educação  
Permanente para Profissionais da Maternidade 2008/2009, constantes no contrato, não estão sendo  
realizados; atendimento neo-natal de alto risco  e coleta externa de leite estão abaixo da meta;  taxa  
de cesariana está em 32%, sendo que a meta é de 30%;  outros Indicadores estão cima da meta." 
Manifestações: A conselheira Michele de Souza Andrade sugeriu que os representantes do Conselho 
nas  Comissões  de  Acompanhamento  de  cada  Hospital,  sejam  responsáveis  pela  análise  do 
cumprimento  das  metas  pactuadas,  segundo  o  contrato,  e  que  estes  apenas  tragam  ao  Pleno 
relatórios trimestrais dos Indicadores das respectivas Instituições, a fim de se agilizar o andamento dos 
trabalhos  no Conselho. A proposta  foi  aprovado pela  maioria  dos conselheiros presentes.  O 
Parecer  foi  aprovado  pela  maioria  dos conselheiros  presentes.  Conselheiro  Mário  apresentou 
mais um Parecer: "Parecer Nº 26 de 2010: Da Comissão de Assuntos Internos do Conselho Municipal  
de Saúde, referente proposta de prorrogação do Convênio n. 3359/2005 (Aventureiro I), considerando:  
o ofício nº 036/10 da Secretaria Municipal de Saúde, o qual comunicava ao Conselho Municipal de  
Saúde  o  envio  ao  Ministério  da  Saúde  de  proposta  de  prorrogação  de  vigência  do  Convênio  n.  
3359/2005,  Processo  n.  25000.189459/2005-97  (construção  Aventureiro  I)  em  17/05/2010,  e  o  
encaminhamento do mesmo à Comissão de Assuntos Internos em Assembleia Ordinária de 28.06.10;  
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esclarecimentos  prestados  à  Comissão  pelo  Senhor  Agostinho  Rosa,  Coordenador  do  Setor  de  
Convênios  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  referente  à  dúvidas  relacionadas  à  necessidade  de  
prorrogação; que a obra está 99% concluída,  segundo informações da Secretaria;  que o prazo de 
prorrogação solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde é para a data de 23.12.2010; A Comissão 
de  Assuntos  Internos  manifesta-se  favorável  à  prorrogação."  Manifestações: Senhora  Marlene, 
gerente  da  Atenção  Básica,  falou  que  é  necessária  a  prorrogação  para  não  se  perder  a  verba. 
Conselheiro  Euclides  Paterno,  membro  da  CAI,  esclareceu  que  o  prazo  de  prorrogação  é  de  no 
máximo quinze dias. A Presidente sugeriu que o presente Parecer fosse reapresentado na próxima 
reunião, junto com a documentação que esclareça qual será o prazo da prorrogação.  A proposta foi 
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Conselheiro Mário prosseguiu com a leitura de 
mais um Parecer: "Parecer Nº 28 de 2010: Da Comissão de Assuntos Internos do Conselho Municipal  
de Saúde, referente ao  Projeto de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Joinville,  considerando: o 
encaminhamento desta matéria à Comissão de Assuntos Internos na Assembleia Extraordinária do dia  
05.04.10; Projeto de Lei nº 139/2009, de autoria do vereador Manoel Francisco Bento, que visa instituir  
a Política Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Joinville; Portaria nº 971 do Ministério da  
Saúde  de  03  de  maio  de  2006,  que  aprova  a  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e  
Complementares  (PNPIC)  no  Sistema Único  de  Saúde;  Portaria  Interministerial  nº  2960  de  9  de  
dezembro de 2008, que aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o  
Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; Decreto Federal nº 5813 de 22 de junho de  
2006, que aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências; A 
Comissão de Assuntos Internos manifesta-se favorável ao referido Projeto.” O Parecer foi aprovado 
pela maioria dos conselheiros presentes. Conselheiro Mário apresentou mais um Parecer: “Parecer 
Nº  29  de  2010: Da Comissão  de  Assuntos  Internos  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  referente  
Mapeamento  das  necessidades  do  SUS  em  Joinville,  solicitado  pelo  Ministério  Público  Federal,  
considerando:  o  ofício  nº  782/2010/Ministério  Público  Federal  (MPF),  recebido  em 21.05.10,  que  
dispõe sobre o termo de referência, o qual visa auxiliar o Conselho Municipal de Saúde a mapear as  
necessidades do SUS em Joinville, encaminhado à Comissão de Assuntos Internos na Assembleia  
Ordinária  do  dia  28.06.10;  o  ofício  nº  123/10/CMS,  datado de 08.06.10,  encaminhado  pela  Mesa  
Diretora  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  solicitando  auxílio  nas  respostas  ao  MPF;  o  ofício  nº  
088/10/Secretaria Municipal de Saúde, de 10.08.10, encaminhando resposta às questões levantadas  
pelo MPF; as atas das assembleias trimestrais de Conselhos Locais de Saúde, realizadas nos dias  
29.04.10  e  27.05.10,  que  relata  as  deficiências  de  cada  comunidade  presente;  Portaria  nº  
1.101/Ministério  da  Saúde,  que estabelece os Parâmetros  de cobertura  assistencial  no âmbito  do  
Sistema Único de Saúde (SUS); que esta comissão analisou os documentos supracitados em reunião  
realizada  no  dia  18.08.10,  às  19  horas,  na  Secretaria  Executiva  deste  Conselho;  sugere-se:  
Encaminhar ofício resposta ao Ministério Público Federal anexando os documentos acima elencados  
acrescido  da  seguinte  ressalva:  os  dados  não  informados,  tais  como necessidades  de  leitos  em  
hospitais e outros dados relativos aos hospitais públicos de Joinville, estão sendo coletados e serão  
enviados  posteriormente  para  complementar  a  pesquisa.” Manifestações: A  conselheira  Michele, 
representante da Secretaria Municipal de Saúde, disse que as respostas já foram encaminhadas ao 
CMS-Jlle e, não há necessidade de serem apresentadas em Plenária. O Parecer foi aprovado pela 
maioria dos conselheiros presentes. Conselheiro Mário apresentou mais um Parecer: "PARECER 
Nº 30 DE 2010: Da Comissão de Assuntos Internos do Conselho Municipal  de Saúde, referente o  
Plano  de  Alimentação  e  Nutrição  da  Atenção  Básica  –  2010,  considerando:  ofício  nº  25/10  da 
Secretaria Municipal de Saúde, o qual encaminhava o Plano de Alimentação e Nutrição da Atenção  
Básica  –  2010,  e  o  encaminhamento  do  mesmo à  Comissão  de  Assuntos  Internos  do  Conselho  
Municipal de Saúde, na Assembleia Geral Ordinária de 29 de março de 2010; ofício nº 96/10- GUAB 
(Gerência da Unidade de Atenção Básica), em resposta ao ofício nº 105/10/ CMS, encaminhando o  
Plano de Alimentação e Nutrição da Atenção Básica – 2010 – detalhado; a presença da Senhora Tânia  
Regina Jacob,  nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, em reunião desta Comissão no dia 18  
de  agosto  de  2010,  onde  foi  possível  discutir  e  esclarecer  dúvidas  relativas  ao  plano  e  sua  
operacionalização;  que o Plano de Ações apresentado contempla o monitoramento da situação de  
alimentação  e  nutrição,  promove  as  boas  práticas  alimentares  e  os  estilos  saudáveis  de  vida,  

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde
Rua: Itajaí, 51 3º andar – Centro – Cep.: 89201-090 – Joinville -SC

Contato: (47) 3431-4596 / Fax: 3431-4568 e_mail: secms@saudejoinville.sc.gov.br

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155



promovendo  prevenção e promoção em saúde; A Comissão de Assuntos Internos sugere a aprovação  
do referido Plano.” O Parecer foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Conselheiro 
Mário apresentou mais um Parecer: “PARECER Nº 31 DE 2010: a Comissão de Assuntos Internos do 
Conselho Municipal de Saúde, referente a Prestação de Contas relacionadas ao Plano de Alimentação  
e Nutrição da Atenção Básica 2009 e ações programadas para 2010, Considerando: a apresentação 
da Prestação de Contas relacionadas ao Plano de Alimentação e Nutrição da Atenção Básica 2009 e  
ações programadas para 2010 e o encaminhamento da matéria à Comissão de Assuntos Internos, na  
Assembleia Geral Ordinária de 26 de julho de 2010;  a presença da Senhora Tânia Regina Jacob,  
nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, em reunião desta Comissão no dia 18 de agosto de  
2010;  que a Atenção Básica dispõe de 04 (quatro) nutricionistas atendendo às regionais Jarivatuba,  
Pirabeiraba,  Vila  Nova,  Comasa,  Centro,  Saguaçu,  Costa  e  Silva  e  Fátima;  que  são  realizadas  
consultas individuais e em grupo, onde pacientes com diabetes, obesidade, desnutrição, hipertensão,  
são beneficiados com o acompanhamento nutricional; que é realizada Prestação de Contas Anual ao  
Conselho Municipal  de Saúde e as informações relativas ao plano constam no Relatório Anual  de  
Gestão;  a Comissão  de  Assuntos  Internos  sugere  a  aprovação  desta  Prestação  de  Contas.” 
Manifestações: Senhora Marlene, acrescentou que o atendimento também é realizado na Unidade de 
Saúde  do  Floresta  e,  sugeriu  que  os  Conselhos  Locais  de  Saúde  façam o  acompanhamento  do 
Programa.  O Parecer  foi  aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  2.2  Conselheira 
Michele, representante da Secretaria Municipal de Saúde- SMS, esclareceu que o exame do qual a 
esposa do conselheiro  Mendes  José Maulli  necessitava,  era de  ultrassonografia  de mama,  e não 
mamografia, conforme apresentado pelo conselheiro em assembleia do CMS. Considerou que não há 
demanda reprimida para o exame de mamografia, mas no dia da solicitação pelo médico, o exame já é 
marcado. Para o exame de ultrassonografia de mama, porém, realmente há uma demanda reprimida, 
de em média um ano de espera,  mas que estão sendo tomadas providências  para se agilizar  os 
atendimentos, pontuou. O conselheiro Mendes desculpou-se pelo mal entendido, ressaltando que já 
se retratou  junto  à  SMS e,  informou  que  após  sua reclamação,  sua esposa já  foi  atendida.   2.3 
Senhora Jeane Regina Vieira, Gerente das Unidades de Vigilância em Saúde, apresentou o Projeto 
Visa  Moboliza,  conforme anexo  I  desta  ata.  Manifestações: A  Presidente  questionou  se  as 
capacitações de conselheiros citadas, são feitas junto com a Comissão de Capacitação do CMS-Jlle.  
Senhora Jeane disse que encaminhará ao CMS-Jlle uma solicitação de parceria nas Capacitações 
agendadas para os meses de setembro e outubro. 2.5 A Senhora Mônica Elfriede Vollrath, do Núcleo 
de Prevenção a Volência e Acidentes, apresentou o Projeto de Prevenção de Acidentes e Violência 
2011.  Iniciou  exibindo  um vídeo  referente  a  mobilização  da  prevenção  de  acidentes  de  trânsito.  
Comentou que em diversas mídias são relatados casos que demonstram a situação de intolerância no 
trânsito, causando aumento no número de acidentes. Em seguida, explicou sobre a implementação da 
Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde-  Portaria  nº  184/10,  conforme  anexos  I  e  II  desta  ata. 
Manifestações: conselheiro Mendes considerou que se poderia diminuir o número de acidentes, se 
houvessem mais agentes de trânsito nas ruas e, se fossem feitas parcerias com órgãos fiscalizadores.  
Senhora Mônica disse que pode ser desenvolvido um Projeto, através de parcerias, para se trabalhar  
as leis do trânsito.  O encaminhamento para a Comissão de Orçamento e Finanças- COFIN, foi 
aprovado  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes. A  Presidente  informou  que  a  próxima 
assembleia do Conselho, no dia trinta de agosto, se realizará no Centreventos Cau Hansen e, que 
neste dia, será votado um novo local para a realização das assembleias. Informou também que no  
período de 23 a 27 de agosto, acontecerá o Encontro Nacional de Movimento em Saúde, em Brasília-  
DF, com o tema: Movimento Social e o SUS. INFORMES GERAIS: 1) Ofício nº 439/2010 – GUPCAA – 
(Gerência da Unidade de Planejamento,  Controle,  Avaliação e Auditoria),  de 22 de julho de 2010,  
solicitando com urgência a nomeação de dois representantes do Conselho Municipal de Saúde para  
fazer parte da Comissão de Acompanhamento da Contratualização Hospitalar da Maternidade Darcy 
Vargas; 2) Correspondência do Centro de Estudos, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento – CEPED 
do  Hospital  Dona  Helena,  de  23  de  julho  de  2010,  convidando  a  Presidente  do  CMS-Jlle,  para  
participar do XI Simpósio Catarinense de Bioética na cidade de Joinville, no dia 14 de agosto de 2010;  
3) Correspondência do Conselho Nacional de Saúde, convidando a Presidente do CMS-Jlle para o 
Seminário  das  Profissões,  realizado em Brasília-  DF, nos dias  18 e 19  de agosto  de  2010;  4)  A  
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Presidente do CMS-Jlle, conselheira Cléia Aparecida Clemente Giosole, informa a todos a data da 
Plenária Nacional de Conselhos de Saúde:  17 a 19 de novembro de 2010, e Plenária Estadual de 
Conselhos de Saúde: 12 e 13 de novembro de 2010. Também sugere como data para a Plenária de 
Conselhos  de  Saúde  em Joinville  os  dias  4  e  5  de  novembro  de  2010.  Como  temas  a  serem 
abordados,  têm-se  como  sugestão:  EC  29,  OS  e  OSCIPS,  Conferência  Mundial  sobre  sistemas 
universais de seguridade social;  5) Correspondência do MOPS-SC, convidando a todos para o VII 
Encontro Nacional  do Movimento Popular  de Saúde – ENAMOPS, a ser  realizado de 27 a 29 de 
agosto de 2010, em Brasília- DF, com o tema: “Movimentos Sociais e o SUS; 6) Ofício nº 459/2010 de 
04 de agosto de 2010, do Hospital  Municipal  São José, em resposta ao ofício nº 179/10 da Mesa 
Diretora, o qual solicitava esclarecimentos acerca de atendimentos realizados no serviço de oncologia;  
7) Ofício nº 216/10 – ARCD (Associação de Reabilitação da Criança Deficiente) de 04 de agosto de 
2010, reiterando solicitação de integrar o Conselho Municipal de Saúde de Joinville, por solicitação do 
senhor  Leonardo  Rosalvo  Jucinsky,  Vice-Presidente  deste  Conselho;  8)  Ofício  nº  395/10-  MDV 
(Maternidade Darcy Vargas) de 04 de agosto de 2010, encaminhando Relatório Trimestral, referente 
atividades  médicas,  técnicas,  de  enfermagem,  administrativas,  e  de  apoio  da  Unidade  Hospitalar, 
referente os meses de abril, maio e junho do corrente ano; 9) Ofício nº 103/SEPLAN (Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão) de 05 de agosto de 2010, em resposta ao ofício nº 082/10 da 
Mesa  Diretora,  referente  contrato  firmado  entre  Prefeitura  Municipal  de  Joinville  e  Associação  de 
Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD; 10) Ofício nº 84/10 – GAB (Gabinete) de 05 de agosto de 
2010, em resposta ao ofício nº 158/10 da Mesa Diretora, referente solicitação de assessoria contábil  
(contas públicas) e assessoria jurídica, a fim de dar suporte às Comissões permanentes do CMS-Jlle; 
11) Ofício nº 83/10- GAB (Gabinete) de 05 de agosto de 2010, em resposta ao ofício nº 155/10 da  
Mesa Diretora, referente solicitação de locação e/ou aquisição de imóvel na região central de Joinville, 
que atenda às necessidades do CMS-Jlle, e atenda às leis de acessibilidade; 12) Ofício n° 85/10 -GAB 
(Gabinete)  de  06  de  agosto  de  2010,  solicitando  Pauta  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde 
apresentar em Assembleia do CMS-Jlle os assuntos: “Programa Bebê Precioso e Leites Especiais – 
30min“, no mês de agosto e, “Curativos Especiais e Ostomizados – 30min “, no mês de setembro; 13) 
Convite para Seminário: Erros Evitáveis no Funcionamento dos Conselhos de Saúde, a se realizar em 
17  de  setembro,  no  Ibis  Barra  Funda,  São  Paulo-  SP.  (Deliberativo);  14)  Correspondência  da 
Coordenação do PET Saúde 2009, encaminhando ao CMS-Jlle cópia do relatório final da pesquisa 
sobre a saúde dos idosos,  realizada pela equipe de profissionais  que participaram do PET Saúde 
2009; 15) Ofício nº 413/10 – CEREST(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)  de 19 de 
agosto de 2010, informando da disponibilidade de 03 vagas para o Controle Social, para Oficina de 
Planejamento Integrada em Saúde do Trabalhador, nos dias 23 e 24 de agosto, em Florianópolis- SC; 
16)  Ofício  nº  685  do  Conselho  Nacional  de  Saúde,  convidando  a  Presidente  do  CMS-Jlle  para 
participar da Reunião da Comissão Organizadora da XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, 
que  se  realizará  no  dia  02  de  setembro  de  2010,  em Brasília-  DF;  17)  Convite  para  que  todos 
participem do Seminário do COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes), a se realizar no dia 31 de 
agosto das 17h às 22:30h, e 1 de setembro das 8h às 18h, no Centro Diocesano Pastoral, situado a  
Rua  Jaguaruna,  nº147,  Centro.  O  foco  do  Seminário  será  na  Prevenção  e  Qualidade  de  Vida- 
Caminhando para a Transdisciplinaridade.  O evento é gratuito, e não é necessário fazer inscrição, 
apenas preencher a lista de presença. Encaminhamentos à Comissão de Assuntos Internos-CAI: 1) 
Ofício nº 88/10- GAB (Gabinete),  de 10 de agosto de 2010, em reposta ao ofício nº 123/10 da Mesa 
Diretora, referente questionamentos levantados pelo Ministério Público Federal; 2) Correspondência da 
Fundação Pró-Rim, encaminhando Relatório de Atividades desenvolvidas durante o ano de 2009, e 
cópia do balanço geral do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009; 3) Ofício nº 264/10 APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 27 de julho de 2010, solicitando credenciamento 
da Instituição; 4) Ofício nº 457/10 GUPCAA-PROGRAMAÇÃO (Gerência da Unidade de Planejamento, 
Controle, Avaliação e Auditoria), de 02 de agosto de 2010, submetendo a análise do CMS-Jlle, Edital 
de Credenciamento Universal relativo a Atendimento/ Acompanhamento de Paciente em Reabilitação 
do Desenvolvimento Neuropsicomotor; 5) Ofício nº 431/10 GUPCAA-PROGRAMAÇÃO (Gerência da 
Unidade de Planejamento,  Controle,  Avaliação e Auditoria)  de 26 de julho de 2010,  informando a 
necessidade de alterar alguns Indicadores do Plano Municipal de Saúde 2010- 2013, com as devidas 
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justificativas; 6) Ofício nº 55/10 -GUAF (Gerência de Unidade Administrativa e Financeira) de 30 de 
julho  de  2010,  comunicando  ao  CMS-Jlle  que  foi  enviado  ao  Ministério  da  Saúde,  proposta  de 
prorrogação do Convênio referente à segunda etapa da reforma do CEREST; 7) Ofício nº 54/10 -GUAF 
(Gerência de Unidade Administrativa e Financeira) de 30 de julho de 2010, comunicando ao CMS-Jlle 
que foi enviado ao Ministério da Saúde, proposta de prorrogação do Convênio referente à construção 
do Complexo Ulysses Guimarães; 8) Ofício nº 59/10 -GUAF (Gerência de Unidade Administrativa e 
Financeira) de 12 de agosto de 2010, em resposta ao ofício nº 190/10 da Mesa Diretora, questionando 
o que motivou tal prorrogação e qual porcentagem das obras encontram-se concluídas. A Presidente 
demonstrou  preocupação  referente  a  greve  dos  servidores  públicos  do  município,  o  que  tem 
prejudicado os atendimentos na área da saúde. Relatou que alguns Postos de Saúde estão atuando 
sem  o  quadro  de  funcionários  completo,  sendo  que  um  deles  até  mesmo  está  fechado,  e  no 
Ambulatório, cinquenta por cento dos funcionários aderiram à greve. Disse também que recebeu um 
telefonema que  a  preocupou,  pois  ficou  sabendo  que  no  dia  seguinte  o  Ambulatório  do  Hospital 
Municipal São José estaria fechado, devido à greve. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CMS 
Cléia Aparecida Clemente Giosole deu por encerrada a centésima vigésima quarta Assembleia Geral 
Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e trinta minutos, da qual eu, Daiane 
Aparecida Tambosi,  lavrei  a presente ata que vai por  todos assinada.  Estiveram presentes os(as) 
conselheiros(as): Michele de Souza Andrade, Tomio Tomita, Jucélia Aparecida da Silveira Alano, 
Heloisa Walter de Oliveira, Estela Mari Galvan Cuchi, Nelson Holz, Tércio Egon Paulo, Aristides 
Brüske, Antônia Maria Grigol, William Cremasco, Marineusa Gimenes, Sônia Mara Maçaneiro, 
Paulo  Felipe  Heck,  Marlene  de  Souza  Segundo,  Adilson  Indalêncio,  Denise  da  Silva  Gava, 
Antônio  Carlos  Fernandes  Vieira,  Julio  Manoel  Maria,  Albertino  Miguel  Rosa,  Mendes  José 
Maulli,  Mara  Beatriz  Souza,  Elenice  de Fátima Correa Krüger,  Neusa Maria  Alcântara,  Maria 
Emília Vieira Fernandes, Mauren Bruckheimer, Marli Lipinski Wuff, Nelson Antônio Souza, Mario 
Ivo Maiochi, Pedro Celestino da Silva Junior, Cléia Aparecida Clemente Giosele, Silvia Mara da 
Costa  Fischer,  Otávio  Budal  Arins,  Eulália  Genuim,  Leonardo  Rosalvo  Jucinsky,  Euclides 
Paterno, Anselmo Silvério, José Martins, José Declarindo dos Santos, Josafá Távora, Angelina 
Sombrio.
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