
ATA DA  CXXXVI 136ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE de 16.04.12

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta e dois 
minutos, no auditório da Amunesc, Rua Max Colin, 1843, Centro, realizou-se a centésima 
trigésima  sexta  Assembleia  Geral  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Saúde. 
Conselheiro  Valmor  João  Machado, Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde, 
procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando todos os presentes. Em seguida fez 
a leitura da pauta da reunião: PAUTA - 1-EXPEDIENTES:  Apresentação e aprovação da 
Pauta da Reunião;  Aprovação da ata da assembleia do dia 27.02.12;  Comunicados e 
Informes da Secretaria Executiva;  2-ORDEM DO DIA:  2.1 Apresentação dos Serviços 
realizados pelas Residências Terapêuticas – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde – 
20';  2.2 Apresentação da Prestação de Contas das Obras da Secretaria Municipal  de 
Saúde – Secretária Antônia Maria Grigol – 40'; 2.3 Apresentação das três ações civis 
públicas  recebidas  recentemente  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde:  1.  USG;  2. 
Ortopedia; 3. Endocrinologia – Equipe da Secretaria Municipal de Saúde – 30'; A pauta e 
a  ata  do  dia  27.02.12  foram  aprovadas  pela  maioria  dos  conselheiros  presentes.  
Secretária Sandra Helena inicia a leitura dos informes: INFORMES GERAIS - 1) Ofício nº 
003/2012-CLS Adhemar Garcia, recebido em 26.03.2012, solicitando vaga como titular no 
CMS;  2)  Ofício  nº  27/2012-CMPBF (Conselho Municipal  do  Programa Bolsa  Família), 
datado  de  02.04.2012,  disponibilizando  duas  vagas  para  conselheiros  municipais  de 
saúde participarem do 1º Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, a se realizar  
no dia 11.05.2012, das 8:30h às 16h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Joinville;  
Prontificou-se a participar o conselheiro Raphael  Henrique Travia.  3) Correspondência 
eletrônica  do  CEREST,  divulgando  a  programação  da  Semana  Municipal  de 
Conscientização  sobre  a  Saúde  e  Segurança  no  Trabalho,  que  antecede  ao  Dia 
Internacional do Trabalhador - 1º de maio. Maiores informações pelo telefone: 3422-2925 
ou  pelo  e-mail:  eventoscerest@saudejoinville.sc.gov.br;  4) Comunicamos  que  recebemos 
correspondência  do  senhor  Rui  Silva  Silveira,  e  que  por  solicitação  do  mesmo,  a 
correspondência foi encaminhada à Comissão de Ética;  5) Cópia do ofício do CLS São 
Marcos,  referente  a  área  de  interesse  ecológico,  encaminhado  à  Fundema;  6) 
Correspondência da Associação dos Servidores do Hospital Municipal São José, recebida 
em 09.04.12, informando que a instituição não fará mais parte do CMS; Para assumir esta 
vaga manifestou-se formalmente o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Joinville e Região;7) Ofício nº 1002/12-GP (Gabinete do Prefeito), 
recebido em 12.04.2012, solicitando a indicação de dois representantes, um titular e um 
suplente, para representar o CMS no Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; 
prontificaram-se   a  representar  o  conselho  os  conselheiros  Lourenço  Foss  Joenk  e 
Raphael  Henrique  Travia.8) Ofício  nº  175/12-  GUPCAA  (Gerência  da  Unidade  de 
Planejamento,  Controle,  Avaliação  e  Auditoria),  recebido  em  13.04.2012,  justificando 
ausência  da  vice-presidente  do  CMS,  conselheira  Michele  de  Souza  Andrade,  na 
assembleia  de  hoje,  em  função  de  sua  participação  no  Seminário  Regional  Sul  do 
Programa de  Cooperação  Técnica  Descentralizada,  no  município  de  Porto  Alegre;  9) 
Ofício  nº  805/12-CVJ  (Câmara  de  Vereadores  de  Joinville),  recebido  em 13.04.2012, 
convidando o Presidente do CMS para participar de reunião pública, no dia 23.04.2012, 
onde serão discutidos assuntos relacionados à saúde do trabalhador;  10) Comunicamos 
que,  conforme  estabelecido  pelo  Regimento  Interno  do  CMS,  a  Secretaria  Executiva 
recebeu,  no  dia  27.03.2012,  Certidão  de  Antecedentes  Criminais  para  Fins  Civis,  da 
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conselheira  Neusa  Maria  Alcântara,  eleita  secretária  da  Mesa  Diretora  do  CMS,  na 
assembleia do dia 26.03.2012; 11) A Secretaria Executiva informa que há necessidade de 
recompor a Comissão de Assuntos Internos  (CAI) Composição atual: 01 Governo; 01 
Profissional;  01  Prestador  de  Serviço  e  02  usuários;  prontificou-se  compor  a  CAI  o 
conselheiro Luiz Manoel  de Vasconcelos, do segmento usuário.  JUSTIFICATIVAS  DE 
FALTAS:  1) Ofício  nº  080/2012-HRHDS  (Hospital  Regional  Hans  Dieter  Schmidt), 
recebido em 29.03.2012, justificando ausência de seus representantes na assembleia do 
dia 26.03.2012, por motivos de força maior; Aprovada pela maioria dos conselheiros.  2) 
Ofício nº 025/2012-ARCD (Associação de Reabilitação da Criança Deficiente), recebido 
em  26.03.2012,  justificando  ausência  de  seus  representantes  na  assembleia  do  dia 
26.03.2012, por estar  ocorrendo período de integração entre a AACD e a ARCD, em São 
Paulo; Aprovada pela maioria dos conselheiros.  SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS: 
1)  Ofício nº 018/2012 da UNIVILLE (Universidade da Região de Joinville), recebido em 
28.03.2012, indicando o Prof. Edson Sydney de Campos como representante titular, em 
substituição à Dra Mariluci Paiva; 2) Correspondência do Instituto Laços de Solidariedade, 
recebido em 02.04.2012, indicando a senhora Rosineide Alexandrino de Oliveira, como 
representante suplente, em substituição à senhora Jorgete Honohara; 3) Correspondência 
da  Associação  Diocesana  de  Promoção  Social-ADIPROS,  recebida  em  12.04.2012, 
indicando  como  representante  suplente  o  senhor  Emilio  Vidal  Baggio  Neto,  em 
substituição ao senhor  Mario  Bruckheimer;  4)  Correspondência do Conselho Local  de 
Saúde  São  Marcos,  indicando  como  seu  representante  o  senhor  Tonio  Tromm,  em 
substituição ao conselheiro José  Martins. Conselheira Michele, Presidente do Conselho 
Municipal  de  Saúde,  em  exercício,  convidou  a  senhora  Sandra  Lucia  Vitorino  para 
apresentar  o  item  2.1  Apresentação  dos  Serviços  realizados  pelas  Residências 
Terapêuticas. Senhora Sandra cumprimentou a todos iniciou sua fala comentando que a 
partir da publicação da Portaria 106/GM de 11 de fevereiro de 2000 passou-se a pensar 
nos pacientes que estavam internados em Florianópolis, porém com moradia em Joinville, 
na época eram cinco homens e duas mulheres, relatou. Inicialmente sentiram dificuldade 
de encontrar  um imovel  compatível  e  após o preconceito  foi  outro obstaculo,  pois  os 
proprietários ficavam receosos de locar o imovel  para esta finalidade, contudo relatou 
ganhos aos pacientes citando como exemplo a independencia através da escolha da 
própria roupa, o ver refletido no espelho a propria imagem (espelho no proprio quarto), ou 
seja  um  verdadeiro  resgate  da  pessoa  humana,  acrescentou.  Sandra  apresentou  o 
serviço em uma apresentação de slides (anexo), um vídeo entitulado "De volta para casa" 
e fotos da casa que hoje abriga sete moradores.  Manifestações:  conselheiro Raphael 
Henrique Travia parabenizou pelo trabalho realizado e perguntou se existe previsão para 
a segunda casa. Sandra respondeu que esta havia sido a primeira experiência e que a 
segunda ja vinha sendo pensada. Conselheiro Julio Theodoro Moraes comentou que é 
terapeuta e sabia dos benefícios desse serviço, perguntou se havia uma estimativa de 
quanto se gasta com um paciente em um hospital  e na casa. Sandra achou interessante 
a colocação do conselheiro, porém não sabia responder, segundo sua opiniao seria mais 
barato manter o paciente na casa. Conselheiro Douglas Calheiros Machado parabenizou 
a equipe pelo belíssimo trabalho e acrescentou que a saúde mental em Joinville " é o que 
é por  causa de vocês!"  e  perguntou sobre o auxílio  se era feito  através de repasse. 
Sandra informou que recebe através da Caixa Econômica Federal. Conselheiro Lourenço 
parabenizou o trabalho que considerou louvável e perguntou se há um acompanhamento 
dos pacientes que saíram da residência, perguntou também sobre o funcionamento do 
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SOIS. Sandra respondeu que todos os moradores da residência tem o acompanhamento 
realizado pelo PAM do Bucareim e a parte psiquiatrica pelo CAD, mesmo o paciente 
saindo da residência permanece com o acompanhamento. Quanto ao SOIS informou ser 
um serviço para inclusão social. O presidente agradeceu a apresentação da Sra. Sandra 
e  convidou a Sra. Antonia Maria Grigol, Secretária Municipal de Saúde a apresentar o 
item  2.2 Apresentação da Prestação de Contas das Obras da Secretaria Municipal de 
Saúde.  Secretária  Antonia  cumprimentou  a  todos  os  conselheiros  e  iniciou  a 
apresentação do calendário de obras em andamento, conforme listado abaixo, e informou 
que a Secretaria  Municipal  de Saúde estava punindo as  empresas que não estavam 
cumprindo  com  os  contratos.  1.  Obras  em  andamento:UBS  ITAUM  -  Estágio 
atual/medição: 10,30% - Previsão de Conclusão: agosto de 2012 - Climatização e móveis 
sob  medida  –  CEREST  -  Estágio  atual/medição:  14,78%  -  Previsão  de  Conclusão: 
setembro de 2012; 4º ANDAR DO HMSJ; Estágio atual/medição: 82,40% - Previsão de 
Conclusão:  maio  de  2012  -  -  Equipamentos  e  Recursos  humanos;  COMPLEXO 
EMERGENCIAL ULYSSES GUIMARAES II – 6 andares - Estágio atual/medição: 83,99% - 
área física - Previsão de Conclusão: dezembro de 2012 - Pronto socorro que faz parte do 
complexo - -previsão de conclusão para Julho de 2012 - Pendências: climatização de todo 
o prédio - Projeto previa 200.000 este dinheiro será utilizado no PS - Necessidade de 
1.600.000 para toda a edificação; 2. Cronogramas de obras do mês de ABRIL - UBSF 
PARQUE DOUAT - Publicação do edital:  15/04/2012 -  Data da licitação: 07/05/2012 - 
Valor do orçamento estimado: R$ 652.000,00 - Início do preparo do terreno(tubulação das 
valas,  terraplanagem):  aguardando  liberação  da  Fundema.  Ass.  da  Ordem  de 
Serviço/Início da Obra: 01/06/2012 - Previsão de conclusão: dezembro de 2012; UBSF 
AVENTUREIRO III:  Publicação  do  edital:18/04/2012  -  Data  da  licitação:  10/05/2012  - 
Valor do orçamento estimado: R$ 652.000,00 - Início do preparo do terreno(tubulação das 
valas,  terraplanagem):  aguardando  liberação  da  Fundema.  Ass.  da  Ordem  de 
Serviço/Início  da  obra:  05/06/2012  -Previsão  de  conclusão:Dezembro  de  2012;  UBSF 
VILA NOVA I: Publicação do edital: 20/04/2012 - Data da licitação: 14/05/2012 - Valor do  
orçamento estimado: R$ 652.000,00 -Início do preparo do terreno(tubulação das valas,  
terraplanagem): aguardando liberação da  Fundema. Ass. da Ordem de Serviço/Início da 
obra: 10/06/2012 - Previsão de Conclusão: Dezembro de 2012; 3. Cronogramas de obras 
do mês de MAIO - UBS PIRABEIRABA/POLICLÍNICA: - Dia 11/04/2012 Autorização do 
prefeito para iniciar a obra - Data da licitação: a confirmar Valor do orçamento estimado 
R$  1.600,00  -  Início  do  preparo  do  terreno(tubulação  das  valas,  terraplanagem): 
Estaremos  agendando  com a  Secretaria  Regional  para  iniciar  as  atividades.  Ass.  da 
Ordem  de  Serviço/Início  da  obra:  a  confirmar.  Previsão  de  conclusão:  a  confirmar;  
REFORMA  UBSF  CAIC  ESPINHEIROS  -  Estagio  atual:  layout  pronto,  aprovação 
provisória da Vigilância Sanitária,  aguardando finalização do Projeto Complementar de 
Engenharia pela empresa HELPCOM - Recurso : Próprio. REFORMA UBSF ESTEVÃO 
DE MATOS - Estagio atual: layout pronto, aprovação provisória da Vigilância Sanitária,  
aguardando  finalização  do  Projeto  Complementar  de  Engenharia  pela  empresa 
HELPCOM - Recurso : Próprio; REFORMA UBS COSTA E SILVA - Estagio atual: layout 
pronto,  aguardando  a  aprovação  da  Vigilância  Sanitária.  Recurso  :  Orçamento 
Participativo  -  REFORMA  UBS  VILA  NOVA-SEDE  -  Estagio  atual:  layout 
pronto,aguardando aprovação da Vigilância Sanitária - Recurso : Orçamento Participativo; 
-UBS BOM RETIRO:  Construção da quadra coberta - Projeto Concluído - Estágio atual: 
já recebemos os documentos necessários (Inscrição Imobiliária da Unidade) e estamos 
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enviando  para  o  IPPUJ  finalizar  o  processo  _  Licitação:  mês  de  maio;  UBS  SÃO 
MARCOS: projetos prontos - Estagio atual: estamos aguardando liberação por parte da 
FUNDEMA,  para  finalizarmos  a  implantação  da  unidade  e  assim  licitarmos  em 
maio/junho; CONSTRUÇÃO CCZ - Centro de Controle de Zoonoses: Data da licitação: 
junho de 2012. Valor  do orçamento estimado R$ 1.507.085,55 -  Início  do preparo do 
terreno(tubulação das valas, terraplanagem) aguardando liberação da Fundema. Ass. da 
ordem de serviço/ início da obra: a confirmar - Previsão de conclusão: a confirmar; UBSF 
AVENTUREIRO II- Ampliação (QualificaSUS)  Recurso R$ 141.679,09 
UBSF  PARANAGUAMIRIN-  Ampliação  (QualificaSUS)  Recurso  R$  121.844,93.  Obs: 
Estagio  atual:estamos  aguardando  conclusão  dos  projetos  e  licenças  até  20/05  para 
depois licitarmos as reformas. UBSF MOINHOS DE VENTOS (QualificaSUS) Recurso R$ 
43.786,91. UBS PETRÓPOLIS (QualificaSUS) - Recursos R$ 109.678,08. Obs: Estágio 
atual:estamos  aguardando  conclusão  dos  projetos  e  licenças  até  15/06  para  depois 
licitarmos as reformas. 3. Cronogramas de obras do mês de JUNHO - UBSF RIO DA 
PRATA - Data da licitação: a confirmar. Valor do orçamento estimado R$ 450.000,00 - 
Início do preparo do terreno(tubulação das valas,terraplanagem):  estamos aguardando 
relatório da sondagem do terreno para o IPPUJ finalizar o projeto em maio. Ass. da ordem 
de serviço/ início da obra: a confirmar - Previsão de conclusão:  *aguardando conclusão 
da troca do terreno com o Estado.  UBSF PARAISO I  e  II  Estagio atual:  aguardando 
finalização  do  Projeto  complementar  de  engenharia  pela  empresa  HELPCOM  - 
AMPLIAÇÂO DA SEDE CENTRINHO/ SETOR SAÚDE AUDITIVA  - Estagio Atual: projeto 
esta sendo finalizado pelo IPPUJ. Agendaremos a licitação para contratar a obra a partir  
de julho de 2012. CONSTRUÇÂO DA UPA 24H-ZONA OESTE - Estagio atual: estamos 
desenvolvendo  o  projeto  arquitetônico/engenharia/  licenças,  para  marcarmos  data  da 
licitação.  Recurso  disponível  R$  1.500.000,00  (para  a  construção) 
R$     500.000,00 (para aquisição de equipamentos). PENDÊNCIAS/UNIDADES NOVAS: 
até 30/06/2012 para licitar – conforme determina do TSE - UBS Morro do Meio – estamos 
aguardando resposta por escrito do IPPUJ sobre continuação da rua existente para então 
fazermos  a  implantação  da  unidade  e  o  preparo  do  terreno.  Vila  Nova  II  –  estamos 
aguardando  resultado  da  sondagem  do  terreno  e  do  licenciamento  ambiental  para 
licitarmos  a  obra.  Implantação  já  concluída.  UBSF  Ulysses  Guimarães:  Estamos 
aguardando  documento  da  secretaria  da  Educação  sobre  liberação   de  área  para 
continuarmos  os  encaminhamentos  necessários.  PENDÊNCIAS/  REFORMA:  UBS 
JARIVATUBA  e  UBS  COMASA:  aguardando  finalização  dos  Projetos  pela  empresa 
HELPCOM. UBS Morro do Amaral: Reforma do banheiro e troca do forro da unidade. 
Estaremos realizando estas reformas a partir de junho de 2012. Unidade Básica de Saúde 
Floresta – Rua Gurarapes: Projeto em execução com Engenheiro da SMS. Implantação 
de  duas  equipes  de  Súde  da  Família.  Unidade   CAD/  SAUDE  MENTAL:  Rua: 
Pernambuco . Fazer adequações físicas até julho de 2012. UBS JARDIM PARAÍSO IV: 
Rua: Jupiter. Concluindo locação. Fazer adequações físicas até julho de 2012. SAMU: 
Nova Sede Rua Max Colin. Fazer adequações físicas até julho de 2012. _ Projetos sendo 
elaborados pela SMS.  Manifestações: Senhor Dorival do Conselho Local de Saúde do 
Floresta comentou que foi solicitado a transferência da UBSF do Floresta em setembro de 
2011  e  perguntou  porque  esta  transferência  não  entrou  no  calendário.  A  secretária 
desculpou-se com o conselheiro, pois não saberia responder naquele momento, pediu 
que o mesmo procurasse a secretaria durante a semana. Conselheiro Josafá, referindo-se 
ao  encaminhamento  das  obras  de  Pirabeiraba,  parabenizou  o  prefeito,  secretária 
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municipal e equipe.  Conselheiro Sérgio Sant'anna, se referindo ao cronograma de obras 
apresentado,  pontuou  que  a  secretaria  estaria  assinando  um  “cheque  em  branco” 
ressaltando que o conselho municipal cobraria o cumprimento do mesmo.  Sra. Antônia 
concordou com o conselheiro e comentou que ela e sua equipe estão empenhados para 
cumprir com o programando. O presidente agradeceu à Secretária Antônia que se retirou 
por motivo de viagem. Agradeceu a atenção de todos. O presidente submeteu em votação 
a mudança de data da próxima assembleia do conselho, que aconteceria no dia 30 de 
abril  para  o  dia  07  de  maio.  A  mudança  de  data  foi  aprovada  pela  maioria  dos 
conselheiros. Em seguida o Senhor Renato Léo Ricci Junior, coordenador do serviço de 
controle, avaliação e auditoria, da SMS iniciou a apresentação do item 2.3 Apresentação 
das três ações civis públicas recebidas recentemente pela Secretaria Municipal de Saúde: 
1. USG; 2. Ortopedia; 3. Endocrinologia.  Renata cumprimentou a todos e apresentou as 
ações civis  públicas recebidas pela secretaria  municipal  de saúde,  conforme anexo II  
desta ata. Manifestações: Conselheiro Douglas comentou que as vezes tinha a sensação 
de que o serviço público estaria complementando o privado e falou das outras ações civis 
(média e alta complexidade, oncologia) comentou ainda que quando o Hospital Municipal  
São José foi habilitado para CACON este era para realizar todos os procedimentos em 
oncologia, o que não estaria acontecendo, observando-se as ações civis em oncologia, o 
que segundo ele, acaba onerando o município, sendo cômodo para o Hospital Municipal 
São José, sugeriu ao presidente enviar ofício ao hospital perguntando se haviam salas 
ociosas. O presidente concondou com o conselheiro Douglas e afirmou que o ofício seria 
enviado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Joinville,  conselheiro  Valmor João Machado deu por  encerrada a centésima trigésima 
sexta Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, às vinte horas e 
trinta e nove minutos, da qual eu, Sandra Helena Camilo Bado da Cruz, lavrei a presente 
ata que vai por todos assinada. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): Michele de 
Souza Andrade, Angela Schier, Fabrício Machado, Shirley Nuces Tarouco, Douglas 
Calheiros  Machado,  Giscard Siervo  Conte,  Marcia  Schneider,  Rosilda  Veríssimo, 
Guilherme Roos, Adrian Maurício Stockler Schner, Eduardo Messias, Nelson Renato 
Esteves, Laércio Batista Junior, Maria Leonora Rossi, Denise da Silva Gava, Elza 
Olegini Bonassa, Valmor João Machado, Julio Manoel Maria, Sergio Sant'anna, Luiz 
de Bittencourte, Terezinha Vieira de Castro, Terezinha de Jesus dos Passos, Mario 
Luiz  Alves,  Raphael  Henrique  Travia,  Neusa  Maria  Alcântara,  Rosineide 
Alexandrinho de Oliveira, Rosinete Fatima Ferreira Neto, José Martins, Michel de 
Medeiros, Alaíde Correia André, Luiz Manoel Ferreira Vasconcelos, Milton Jaques 
Zanotto, Lourenço Foss Joenk, Josafá Távora, Marcílio da Silveira, Pedro Celestino 
da Silva Junior, José Declarindo dos Santos, representante dos Conselhos Locais de 
Saúde, da Pastoral da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e da CUT. 
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