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ASSUNTO: ATA DA CLVIII (158ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA  25 DE JUNHO DE 2007.
Aos vinte e cinco  dias do mês de junho de dois mil e sete, às dezoito horas e cinqüenta
minutos, no Auditório do IPREVILLE, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde em sua 158ª
Assembléia Geral Ordinária. Estavam presentes: Ana Maria Groff Jansen, Armando Vieira
Lorga, Luiza Helena Jordan, Paulo Fernando Vieira, Marlene Bonow Oliveira, Odete Acordi
Diener, Beatriz Schumacher, Nelson Holz, Josué Fernandes, Pedro Jorge C. Moralez, Heloísa
Hoffmann,  Janaína  Martins,  Nilza  Cristina  L.  Afonso  Valor  Gonçalves,  Deise  Gomes,
Jeovane Nascimento do Rosário, Tânia Maria Crescêncio, Valdir Martins Lampa, Lila Gerusa
N. P. Abreu, Nelson Renato Esteves, Narcizo Schaeffer Feijó, Rosane Krueger, Larissa Klug,
Isolde da Costa, Arodi Francisco de Oliveira, Sônia João Antunes, Nilse Victória Gomes,
Lindomar  Spindola  de  Oliveira,  Sérgio  Hilário  Reinert,  Antonio  Coelho,  Eliar  Pottmaier,
Idalécio  Tobias  Benk,  Ildo  Ceccato,  Angelina  Sombrio,  Nilton  G.  Meurer,  José  Martins,
Osmar José Pereira, Rosinete Fátima F. Neto, Terezinha Amorim de Castro, Osni Leopoldo
Batista, José Carlos Laureth, Suelen Cácia Cordeiro, Maria Conceição B. Altrack, os novos
membros  que  tomariam  posse  naquela  data  para  a  gestão  2005-2007,  conforme  lista  de
presença, 16 representantes de Conselhos Locais de Saúde, da Rede Feminina de Combate ao
Cancer, do GAVI, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, da Associação Joinvilense de
Obras Sociais, da Maternidade Darcy Vargas e estudantes do IELUSC. A pauta estava assim
constituída:  1.1 Posse  dos  novos  conselheiros-  gestão  2007-2009;  1.2 Apresentação  dos
critérios para eleição da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde; 1.3 Eleição e Posse
da Mesa Diretora; 1.4 Comunicados diversos; 1.5 Apresentação do Parecer da Comissão de
Assuntos Externos nº 02/2007 referente a Solicitação de transferência do servidor Ernesto
Leandro  para  o  município  de  Garuva;  1.6  Apresentação  do  Parecer  da  Comissão  de
Assuntos Externos nº 03/2007 referente à Solicitação de análise pelo Conselho Municipal de
Saúde da Liminar do Tribunal  Regional  Federal  da 1º  Região -Brasília,  que suspende a
Portaria  648/GM/2006;  1.7  Rever  a  nominata  das  Comissão  Permanentes  do  Conselho
Municipal de Saúde; 2- Assuntos diversos. 1.1 Posse dos novos conselheiros- gestão 2007-
2009. Ana Maria,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  deu  por  aberta  a  sessão,
cumprimentando a todos e fazendo a leitura do Decreto 13.679 de 19 de junho de 2007, que
nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde para a gestão 2007-2009, conforme
segue:  I-  Representação do Governo:  1-  Secretaria Municipal de Saúde-  Titular:  Maria
Cristina  Tobar,  Suplente:  Hamilton  Augusto  do  Nascimento;  2-  Hospital  Municipal  São
José-  Titular:  Luisa  Helena  Jordan,  Suplente:  Jocelita  Cardoso  Colagrande;  3-  Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt- Titular: Ana Maria Groff Jansen, Suplente:  Armando Vieira
Lorga.  A  Presidente  informou  que  algumas  entidades  estavam  substituindo  seus
representantes. O Hospital Regional estava indicando o Sr. Douglas Calheiros Machado, em
substituição  à  Ana  Maria  Groff  Jansen.  4-  Maternidade  Darcy  Vargas-  Titular:  Sandra
Regina  Medeiros  da  Silva,  Suplente:  Paulo  Fernando Vieira;  5-  23ª  Gerência  de  Saúde-
Titular: Roland Ristow Junior, Suplente: Odete Acordi Diener; II-Prestadores de serviço: 6-
Instituição Bethesda- Titular: Aristides Brüske, Suplente: Michelle Sholz; 7- Hospital Dona
Helena- Titular: Carlos José Serapião, Suplente: Tercio Egon Paulo Karsten; 8- Sindicato dos
Trabalhadores nas Ind. de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tec. e Assemelhados de Joinville-
Titular:  Gerson  Cipriano,  Suplente:  Rainilda  Kindlein  Miranda; 9-  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais  de Joinville-  Titular:  Liamar Michelmann Laffin,  Suplente: Nelson
Holz; 10- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Mecânicas de Joinville e
Região- Titular: José Rodrigues dos Santos Filho, Suplente: Agenor Garrett; III-Profissionais
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de Saúde:  11-  Associação Brasileira  de  Enfermagem –  Seção Santa  Catarina-  Titular:
Heloisa  Hoffman,  Suplente:  Janaina  Martins;  12-  Associação  Brasileira  de  Odontologia
Regional de Joinville-  Titular: Nilza Cristina L. Afonso Valor Gonçalves, Suplente: Gerd
Baggenstoss Júnior; 13- Sociedade Joinvilense de Medicina- Titular: Valdir Martins Lampa,
Suplente:  Ricardo  Polli;  14-  Núcleo  de  Fonoaudiologia  da  ACIJ-  Titular:  Lila  Jerusa
Nascimento Pereira Abreu, Suplente:  Daniela Esboinski Soares; 15- Associação Joinvilense
dos Agentes Comunitários de Saúde-  Titular: Nelson Renato Esteves, Suplente: Albertina
Valentine Cristofolini;  16-  Associação dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da
Reg. Norte Catarinense-AFITO-Titular: Jeovane Nascimento do Rosário, Suplente:  Elenice
Fatima  de  Oliveira;  17-  Sindicato  dos  Farmacêuticos  no  Estado  de  Santa  Catarina-
SINDFAR-  Titular:  Luciano  Soares,  Suplente:  Pablo  Sanches;  18-  Associação  das
Assistentes Sociais de Joinville e Região- AASJOR-Titular: Deise Gomes, Suplente: Mirian
Possamai;  19-  Associação dos Trabalhadores em Estabelecimentos  de Saúde Pública de
Joinville – ATESJ- Titular: Valério Rodrigues, Suplente: Elias Gaspar da Rosa; 20- Instituto
de Nutrição “Elisa Bernadine”-Titular: Cátia Guimarães Pereira, Suplente: Maria Angélica
Boschilia e Santos;  IV-  Usuários: 21-CNBB  Pastoral da Saúde de Joinville-  Titular: Ana
Lúcia de Melo, Suplente: Nilse Victória Gomes; 22- ADIJO – Associação dos Diabeticos de
Joinville-  Titular: Narcizo Schaeffer Feijó, Suplente: Tânia Izabel do Rosário;  23-  ADEJ –
Associação dos Deficientes Físicos de Joinville-  Titular:  Eliziane Holz Borges, Suplente:
Cristiane  Wollert;  24-  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de  Joinville-  Titular:
Arodi Francisco de Oliveira, Suplente:  Gerhardt Ludwig Rothert; 25- Conselho Comunitário
do Bairro Costa e Silva-  Titular: Lindomar Spindola de Oliveira, Suplente: Sérgio Hilário
Reinert;  26-  Pró-Família-  Titular: Marise da Costa de Souza, Suplente: Silvana Lopes;  27-
Centro  dos  Direitos  Humanos  “Maria  da  Graça  Braz”-  Titular:  Sonia  João  Antunes,
Suplente: Luiza de Bastiani; 28- Centro Acadêmico de Psicologia Michel Foucault- Titular:
Bruno Henrique Herzog, Suplente: Geovani Zarpelon; 29- Associação de Pais, Funcionários
e Amigos do CERJ-Titular: Jacira Alves de Lima, Suplente: Isolde da Costa; 30- FAMJO –
Federação  das  Associação de  Moradores  de  Joinville-  Titular:  Donisete  José  de  Souza,
Suplente: Antonio Coelho; Conselhos Locais de Saúde: 31- Titular: CLS  Morro do Meio-
Luiz José  Ladislau Silva, Suplente: CLS  Nova Brasília- Valdir Vieira Rebello; 32- Titular:
CLS do Floresta- Terezinha Amorim de Castro, Suplente: CLS  Km 4- Nataniel Dutra; 33-
Titular:  CLS Boehmerwaldt- Osni Leopoldo Batista, Suplente:  CLS Itinga- Sirlei Cidral;
34-  Titular:  CLS  Costa  e  Silva-  Cléia  Aparecida  C.  Giosole,  Suplente:  CLS  Profipo-
Salvelina Freitas.  Segundo a Presidente, a Sra. Salvelina estava sendo substituída pelo Sr.
Roney Rogério Brumüller.  35-  Titular:  CLS Fátima- José Carlos Laureth,  Suplente:  CLS
Petrópolis-  Mario  Marcio  de  Leão;  36-  Titular:CLS  do  Adhemar  Garcia-  Osmar  José
Pereira, Suplente: CLS Estevão de Matos/Jardim Edilene- Norival Braatz; 37- Titular: CLS
Comasa-  Leonardo Rosalvo Jucinski,  Suplente:  CLS CAIC Espinheiros-  Sandro Marcio
Honorato;  38- Titular:  CLS Aventureiro I-  Anselmo Silvério,  Suplente:  CLS CSU Iririú-
Neide Luzia Poffo; 39- Titular: CLS Vila Nova Rural- Maria Conceição B. Altrak, Suplente:
CLS São Marcos- José Martins. A Presidente colocou que conforme acordo entre os dois
Conselhos Locais, o CLS São Marcos assumiria a titularidade e o CLS Vila Nova Rural com a
suplência.  40-  Titular:  CLS  Pirabeiraba-  Suéllen  Cácia  Cordeiro,  Suplente: CLS  Bom
Retiro- Angelina Sombrio. Terminada a apresentação dos novos conselheiros, a Presidente
deu boas vindas a todos. 1.2 Apresentação dos critérios para eleição da mesa diretora do
Conselho Municipal de Saúde. Neide, conselheira e membro da Comissão Eleitoral, leu os
critérios para a eleição da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. “Art. 1º A eleição
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da Mesa Diretora obedecerá aos seguintes critérios: I – Ocorrerá na reunião ordinária da posse
do Conselho Municipal de Saúde; II – Todos os membros titulares, que tenham sido membros
do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, pelo período mínimo de um (1) ano a qualquer
tempo, são candidatos natos e poderão se candidatar aos cargos da mesa diretora; III – No
processo eleitoral cada candidato terá um tempo de no máximo cinco (5) minutos para sua
apresentação e proposta de trabalho, oportunidade de análise do perfil de cada postulante; IV
– A fiscalização  do  processo  eleitoral  será  exercida  por  todos  os  membros  do  Conselho
Municipal de Saúde; V – São eleitores todos os membros titulares do Conselho Municipal de
Saúde, ou seus suplentes na ausência destes; VI – O voto será aberto e nominal mediante a
chamada  de  cada  entidade  representada;  VII –  Os  conselheiros  eleitos  tomarão  posse  na
mesma data de sua eleição. Parágrafo Único: A eleição será realizada da seguinte forma: I –
Proceder-se-á a eleição respeitando a seguinte ordem de preenchimento das vagas: Presidente,
Vice-presidente e Secretário Geral; II – Os candidatos não eleitos poderão se candidatar para o
preenchimento  da  vaga  subseqüente;  III –  Para  cada  cargo,  estará  eleito  o  candidato  que
obtiver  maioria  simples  dos  votos;  IV  –  No  caso  de  empate,  será  considerado  eleito  o
candidato  mais  idoso.  Comissão  organizadora:  Presidente  -  Ana  Maria  Groff  Jansen,
Membros: Liamar Michelmann Laffin,  Luciano Soares,  Neide Poffo,  Nilse Victória Gomes,
Osni Leopoldo Batista”. Após a leitura, foram aprovados os critérios para a eleição da mesa
diretora. Cléia solicitou que cada segmento se reunisse para definir seus candidatos para os
cargos da mesa diretora. Como haviam votos contrários, foram colocadas duas propostas em
aprovação: 1- que se iniciasse a eleição de imediato sem a reunião por segmentos; 2- que se
desse cinco minutos para cada segmento se definir. Aprovada a proposta de número 1, por
maioria de votos dos novos conselheiros presentes.  1.3 Eleição e Posse da Mesa Diretora.
Chamou  dois  membros  da  Comissão  Organizadora,  Neide  Luzia  Poffo  e  Nilse  Victória
Gomes  para  se  colocarem  a  mesa.  Dando  início  a  eleição,  a  Presidente  convidou  os
conselheiros  titulares,  candidatos  a  Presidente,  a  Vice-Presidente  e   a  Secretário  para  se
apresentarem à frente. Os conselheiros José Martins, Cléia Aparecida C. Giosole, Douglas
Calheiros  Machado  e  Jeovane  Nascimento  do  Rosário  se  apresentaram.  Sr.  José  Martins
cumprimentou a todos. Disse que estava ali de livre e espontânea vontade, candidatando-se a
vaga de Vice-Presidente. Colocou que acompanhava o trabalho do Conselho quando ainda na
gestão do Dr. Altair e que havia retornado em 2005. “Faço de coração tudo que é de interesse
da coletividade”. Por este motivo estava postulando a vaga de Vice-Presidente do Conselho,
pois acreditava que junto com os demais conselheiros, poderiam fazer muito pela população
de Joinville. Agradeceu a presença do Secretário da Saúde, Norival Silva, e disse que, com
certeza, fariam uma parceria com a Secretaria. Acrescentou que a partir do momento que for
eleita a equipe da qual faria parte, iriam em busca de uma série de resoluções para problemas
que já vinham ocorrendo a bastante tempo. Uma delas seria marcar uma Audiência com o
Secretário para melhorar as condições da Secretaria Executiva.  Colocou que a mesa diretora
deveria estar mantendo contato com o Prefeito, com os Vereadores, com a Promotoria Pública
para saber até onde poderiam chegar. A conselheira Cléia cumprimentou a todos. Disse que já
havia sido conselheira municipal por dois mandatos representando a APFA, como usuária. Foi
Coordenadora da Comissão de Assuntos Internos, foi Coordenadora da Plenária do Conselho.
Colocou que não pode se fazer presente na reunião do grupo que havia se reunido na quarta-
feira anterior, por estar comprometida com a comunidade. Disse que o Conselho Municipal de
Saúde  se  reunia  uma  a  duas  vezes  por  mês,  onde  as  propostas  eram  transformadas  em
resoluções e homologadas pelo Prefeito Municipal. “E daí?, as resoluções eram cobradas?”,
questionou.  Acrescentou  que  era  necessária  uma  Secretaria  Executiva  completa,  pois  os
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profissionais que ali estavam, estavam sobrecarregados. Falou que estava  se candidatando ao
cargo de  Presidente. “Será que um usuário não está no momento de ser  Presidente deste
Conselho?”, questionou. Pediu o voto dos conselheiros para Presidência do Conselho para que
pudesse  cobrar,  em parceria  com a Secretaria,  as  resoluções  do  Conselho.  O conselheiro
Douglas se apresentou como candidato a vaga de Secretário. Disse ter assumido desde antes
do Conselho Municipal de Saúde iniciar suas atividades, assumiu um compromisso com o
Sistema Único de Saúde, uma opção de vida, que era de trabalhar para garantir que o Sistema
Único, que tinha muito a ser feito, se fortalecesse cada vez mais. Acredita que participando da
mesa diretora seria um dos pilares para o fortalecimento do Conselho. Participou do Conselho
como conselheiro e como técnico da Secretaria. Disse que contava com todos para, juntos, os
três que eleitos mais os outros setenta e sete conselheiros a se comprometerem agora e daqui
para frente com o Sistema Único de Saúde. O conselheiro Jeovane fez uso da palavra. Falou
que fazia parte da Comissão de Assuntos Externos há mais de um ano. Colocou que desde o
primeiro momento que pensaram em reunir o grupo para pleitear as vagas na mesa diretora, a
preocupação era de chamar os usuários, cuja representação era de 50% no Conselho. Disse
que representava os profissionais de saúde,  trabalhava na rede pública, com o SUS e aquilo
que fazia, fazia pela coletividade. Procura saber quais as necessidades da comunidade, dos
usuários, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e até do governo, pois a saúde
do município funcionava, era debatida e estabelecida dentro do Conselho Municipal de Saúde.
Disse que não esperava ter uma concorrência tão forte quanto a da conselheira Cléia. Segundo
Ana  Maria,  conforme  a  apresentação  realizada,  haviam  dois  pleiteantes  para  o  cargo  de
Presidente do Conselho, os conselheiros Cléia e Jeovane. Como o voto é aberto e nominal,
Ana passou a chamar individualmente cada conselheiro para votação. Eleito, com vinte e oito
votos a oito,  o conselheiro  Jeovane Nascimento do Rosário como Presidente do Conselho
Municipal de Saúde. Para Vice-Presidente, passaram a concorrer os conselheiros José Martins
e  Cléia  Aparecida  C.  Giosole.  Eleito,  por  trinta  e  um votos  a  cinco,  o  conselheiro  José
Martins  como Vice-Presidente  do Conselho Municipal  de  Saúde.  O conselheiro  Douglas
Calheiros Machado foi eleito por aclamação para o cargo de Secretário Geral da mesa diretora
do Conselho.Antes de dar a posse a atual mesa diretora do Conselho, Ana Maria agradeceu
pelos dois anos que esteve frente à Presidência, agradeceu pelo apoio, pela colaboração de
todos no processo na condução da Direção do Conselho. Disse não poder ser mais conselheira
municipal de saúde por força do Regimento, mas que não deixaria de participar das reuniões,
mesmo deixando de ser conselheira, porque ela fazia parte do sistema de saúde e acreditava
nele. Passou a palavra ao Sr. Norival Silva, Secretário de Saúde, que cumprimentou a todos e
fez  uma  saudação  especial  àqueles  que  se  dispuseram,  voluntariamente,  a  serviço  da
comunidade, fazendo parte da instituição maior do Sistema Único de Saúde que é o Conselho
Municipal de Saúde. Colocou que é um dos defensores do controle social no Sistema Único
de Saúde. Estava convicto de que não se podia fazer a implementação do sistema local de
saúde ou do sistema municipal de saúde, estadual ou federal, sem que se tivesse a participação
do cidadão. Lembrou que o Conselho Municipal de Saúde tinha uma história que o colocava
numa  posição  de  referência  para  Santa  Catarina  e  para  todo  o  Brasil.  Aproveitou  para
cumprimentar Ana Maria e para mesa que a acompanhava antes e saudar o atual Presidente,
Jeovane,  Sr.  José  Martins  e  Douglas,  colocando-se  à  disposição  na  medida  do  possível.
Acrescentou que o que  mais o chamava a atenção no Pacto pela Saúde, conforme Portaria
399, é a idéia de que o controle social  e o gestor não podiam ficar em posições opostas,
porque entre eles estava o usuário do sistema. Desejou a mesa diretora do Conselho e a todos
os conselheiros muito sucesso ao longo dos dois anos de gestão, para que o SUS pudesse ser
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consolidado  e  construído  para  o  bem da  comunidade.  Antes  de  passar  o  cargo  ao  novo
Presidente, Ana Maria agradeceu ao empenho e a dedicação da Marly e do João frente à
Secretaria Executiva do Conselho, mesmo sem ter os recursos necessários para isto.  Chamou
o Sr. Antonio e a Tânia para passar o cargo ao Jeovane, Douglas e Sr. Martins. Jeovane, o
novo Presidente, deu continuidade à reunião.  1.4  Comunicados diversos. 1.1.1- Entrega da
Ata da Assembléia Geral Ordinária de 28.05.07 para ser aprovada na reunião ordinária de
30.07.07;  1.1.2-  Relatório  de  Atividades  do  Núcleo  de  Fonoudiologia  da  ACIJ;  1.1.3-
Relatório de Atividades do Conselho Local de Saúde Vila Nova Rural de 2006; 1.1.4- Ofício
GP385/07 de 14.06.07 encaminhando o Relatório do Hospital Municipal São José referente ao
mês  de  maio/2007;  1.1.5-  Ofício  595/07  de  13.06.07  da  Maternidade  Darcy  Vargas
encaminhando o Relatório correspondente ao mês de maio de 2007; 1.1.6- Ofício 202/2007 de
18.06.07 encaminhando o Relatório do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt referente ao
período de 2006; 1.1.7- Ofício 008/07 de 28.05.07 da Associação Brasileira de Odontologia,
encaminhando relatório de atividades desenvolvidas no ano de 2006; 1.1.8- Ofícios recebidos
do  Fundo  Nacional  de  Saúde  sobre  a  liberação  de  recursos  financeiros  para  o  Fundo
Municipal de Saúde; 1.1.9- Justificativa de ausência do Dr. Ricardo Polli na reunião de posse
dos  conselheiros  municipais  de  saúde  por  encontrar-se  em atendimento  em Chapecó/SC;
1.1.10 -  O Fórum de Conselhos Setoriais e de Direitos de Joinville  e a rede de educação
popular  em saúde  convida  a  todos  para  participarem da  Tenda  Paulo  Freire  –  ponto  de
encontro de reflexões e práticas de educação popular e saúde, de 27 a 30 de junho de 2007, no
Centreventos Cau Hansen;  1.1.11 -  Ofício 080/07 de 19.06.07 da Secretaria Municipal de
Saúde em resposta ao ofício do Conselho Local de Saúde do Aventureiro;  1.1.12-  Ofício
068/07 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao ofício 046/07 do Conselho Local de
Saúde do Floresta; 1.1.13- Ofício 069/07-GUAB de 06.06.07 respondendo ao questionamento
CLS Boemerwaldt  II.  1.1.14-  Ofício  63/07  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  datado  de
29.05.07 respondendo aos ofícios 008 e 010/07 da Unidade de Saúde do Profipo.  1.1.15-
Ofício  061/07 da Secretaria Municipal de Saúde respondendo aos ofícios 002/06 e 077/06 do
Conselho Local de Saúde do Parque Guarani. 1.1.16- Ofício 067/07 de 20.06.07 da Secretaria
da Saúde respondendo ao ofício 032/07 do Conselho Local de Saúde do Parque Joinville.
1.1.17-  Correspondência  do  Prefeito  Municipal  justificando  sua  ausência  na  posse  dos
conselheiros por motivo de estar na reinauguração da casa Edgar Meister. Sr. Norvial Silva o
representará. 1.1.18-  Correspondência  do Conselho Local  de Saúde do Floresta  datada de
22.06.07 informando que os moradores do bairro Floresta elegeram as novas entidades para
complementar sua nominata, porém decidiram por unanimidade de votos que o mandato da
mesa diretora está prorrogado até a inauguração da nova sede do Posto de Saúde do Floresta
para a garantia do término da obra no prazo previsto (outubro 2007).  1.1.19-  Informe aos
Municípios sobre a 5ª  Conferência Estadual de Saúde/ Etapa Estadual da 13ª  Conferência
Nacional de Saúde. Leu o nome dos delegados que participarão da 5ª Conferência Estadual de
Saúde.  1.1.20-  Ofício 057/07 de 28.05.07,  da Comissão de Assuntos  Internos,  solicitando
exclusão do assunto de pauta referente a solicitação de análise da Portaria 853 de 17.11.2006
do Ministério da Saúde, que inclui na tabela de serviços/classificações do Sistema de Cadastro
Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde,  serviço  do  código  068 –  Práticas  Integrativas  e
Complementares, na rede pública e convocação de prestadores da rede privada por Edital de
Credenciamento. Foi solicitado esclarecimento por parte da Plenária. Marlene esclareceu que
quando recebida a documentação pela Comissão, foi verificado que não havia a necessidade
de encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde,  porque no pleito falava em convocação de
prestadores da rede privada, já era a regra para uma contratação de serviço. Os conselheiros
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Cléia e Antonio colocoram que consideravam importante para os novos conselheiros terem
conhecimento da Portaria e do Edital. Marlene lembrou que este assunto tratava de inclusão
de procedimentos de práticas integrativas, homeopatia, acupuntura, procedimentos estes que
já estavam incluídos na tabela do SUS. Segundo ela, o serviço será oferecido nas Unidades de
Saúde se tiverem capacidade para isto ou será contratado o serviço mediante todas as regras e
normas já estabelecidas. O Presidente sugeriu que fossem levantados o Edital, a Portaria e os
valores a serem pagos pelos procedimentos para a próxima reunião do Conselho, proposta esta
aprovada por maioria dos conselheiros.  1.1.21- Ofício 058/07 de 04.06.07 da Comissão de
Assuntos Internos, solicitando exclusão do assunto de pauta referente ao ofício encaminhado à
ACE-  Associação Catarinense  de Ensino,  quanto  a  manutenção de Análise  do Projeto de
Prestação de Serviço Fisioterapêutico em Mastologia e Angiologia em local disponibilizado
no PAM do Boa Vista, em virtude de não ter havido nenhuma manifestação a respeito até o
momento. Aprovada a retirada de pauta.  1.1.22- Ofício 060/07 de 13.06.07 da Comissão de
Assuntos Externos, informando que em relação às reivindicações do Conselho Local de Saúde
do Aventureiro I, existe a previsão da construção do Centro de Diagnóstico por Imagem para
atender a demanda reprimida. Sr. Nelson esclareceu que a construção já estava prevista para
2008 na Prestação de Contas feita pela Secretaria da Saúde. O conselheiro Antonio pediu que
as Comissões Interna e Externa emitissem pareceres. Douglas sugeriu que a Comissão de
Assuntos  Externos  elaborasse  um parecer  e  a  partir  da  aprovação ou  não  pelo  Conselho
Municipal de Saúde se encaminhasse um ofício ao Conselho Local de Saúde do Aventureiro
informando sobre a questão. Neide sugeriu a elaboração de parecer dos itens 20, 22, 23 e 24.
Sr. José Martins colocou que mais uma vez os conselheiros estavam se preocupando com
“picuinhas”, porque por trás de tudo, estavam andando os projetos e enquanto não viesse a
verba, não se faria nada. Achou que deveriam correr atrás do aumento de oferta de serviços,
exames, consultas. Cléia colocou que o que estavam ali discutindo não eram “picuinhas” pois
o  Conselho  estava  discutindo  o  pleito  solicitado.  Achou  que  os  pleitos  deveriam  ser
respeitados  e  que  deveriam ser  feitos  pareceres.  Aprovado,  por  maioria  dos  conselheiros
presentes, que os itens de número 20, 22 e 24 fossem transformados em pareceres.  1.1.23-
Ofício  064/07 de  20.06.07 da Comissão  de Assuntos  Internos,  que se  refere a  pleitos  da
Associação  Beneficente  e  Evangélica  de  Joinville  –  Hospital  D.  Helena,  quanto  a  sua
inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, sugerindo o encaminhamento à
Comissão de Assuntos Externos, considerando que sua competência foi concluída quando da
aprovação da Resolução 23/2006 e considerando que, no entendimento de seus integrantes, o
objeto  passou para  outro âmbito.  Após  discussão foi  sugerido  o encaminhamento à  mesa
diretora,  proposta  esta  aprovada  por  maioria  dos  conselheiros  presentes.  1.1.24-  Ofício
045/2007 de 1º de junho de 2007 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a renovação de
convênio da referida Secretaria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Joinville-APAE.  Aprovado  o  encaminhamento  da  solicitação  à  Comissão  de  Assuntos
Internos.  1.1.25- Portaria GM nº 1.229 de 24.05.07 que aprova as orientações gerais para o
fluxo do Relatório Anual de Gestão dos Municípios, dos Estados, Do Distrito Federal e da
União – Art. 2º Os Municípios, após apreciação e aprovação do Relatório Anual de Gestão
pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde,  devem encaminhar,  para  conhecimento  da  Comissão
Intergestores Bipartite, a resolução de aprovação do respectivo relatório até 30 de abril de
cada  ano.  Segundo  Sr.  Narcizo,  estas  são  normas  que  passarão  a  vigorar  a  partir  do
encerramento  do  exercício  do  ano  que  vem.  1.1.26  Ofício  05/07  SRC  de  31.05.07  do
Conselho Local de Saúde do Fátima, solicitando a implantação de um Posto de Saúde da
Família para melhor suprir a necessidade da região carente. Aprovado o encaminhamento da
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solicitação à Secretaria Municipal de Saúde.  1.1.27- Correspondência do Sr. Ari da Cunha
referente a uma consulta com  oftalmologista. Encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde
para providências.  1.1.28- Ofício CLS-029/07 de 22.06.07 do Conselho Local de Saúde São
Marcos, solicitando a vaga de titular no Conselho Municipal de Saúde, que é ocupada pelo
Conselho  Local  de  Saúde  Vila  Nova  Rural  e  vice-versa.  1.1.29  Ofício  CLS  028/07  de
22.06.07 do Conselho Local de Saúde do Vila Nova Rural solicitando a troca de vaga como
entidade titular  para entidade suplente no Conselho Municipal  de Saúde,  de  forma que o
Conselho Local de Saúde São Marcos  assuma a vaga de titular.  1.1.30  Ofício 002/07 do
Conselho  Local  de  Saúde  do  Profipo  datado  de  15.06.07  informando  o  nome  de  seu
representante  no  Conselho  Municipal  de  Saúde,  conforme  deliberado  em  reunião
extraordinária do dia 15.06.07, para a cadeira de suplente do Conselho Local de Saúde do
Costa e Silva.  1.1.31 Ofício 203/07 de 18.6.07  do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt,
comunicando  que  seus  representantes  no  Conselho  Municipal  de  Saúde  serão:  Douglas
Calheiros  Machado,  como titular  e,  Armando Vieira Lorga, como suplente.  Aprovadas as
solicitações de alteração na nova nominata do Conselho.  1.5 Apresentação do Parecer da
Comissão de Assuntos Externos nº 02/2007 referente a Solicitação de transferência do
servidor  Ernesto  Leandro  para  o  município  de  Garuva.  Sr.  Nelson  leu  o  Parecer:
“Considerando o ofício SMS/nº 025/2007 de 1º de fevereiro de 2007 da Secretaria Municipal
de Saúde de Garuva, solicitando a transferência  do servidor  federal,  Sr.  Ernesto Leandro,
agente de saúde pública, matrícula 491122, para àquele município; considerando o parecer
favorável de sua chefia imediata, sugere-se a aprovação do referido pleito”. Marlene colocou
que a  transferência  de servidores  estaduais  ou  federais  cedidos  ao município  não era  tão
simples. Disse que a solicitação deveria passar sempre pelo gestor do município onde ele está
atuando, e, caso haja a transferência, ele deverá ser substituído. Douglas acrescentou que a
partir  do  momento  que  houve  a  municipalização,  o  governo  federal  transferiu  para  os
municípios alguns servidores.  Quem paga o salário dele é o serviço público federal, porém na
ausência  dele,  por  morte,  aposentadoria  ou  transferência,  a  entidade  que  tinha  aquele
funcionário não assume a responsabilidade em repor aquele  cargo, ficando o ônus para o
município. Disse que o gestor é quem deveria assumir as conseqüências da transferência, não
o chefe imediato. Cléia lembrou que existe a resolução nº 02/2000 do Conselho que não cede
funcionários dos quadros próprios e municipalizados da Secretaria Municipal de Saúde. Sr.
Nelson  sugeriu  que  o  assunto  voltasse   à  análise  da  Comissão  de  Assuntos  Externos.
Conforme sugestão do conselheiro Douglas, foi aprovado por maioria dos conselheiros que a
Comissão solicitasse ao gestor municipal quais as atividades que o servidor desenvolve no
serviço público municipal e se há alguém para substituí-lo. 1.6 Apresentação do Parecer da
Comissão  de  Assuntos  Externos  nº  03/2007  referente  à  Solicitação  de  análise  pelo
Conselho Municipal de Saúde da Liminar do Tribunal Regional Federal da 1º Região-
Brasília, que suspende a Portaria 648/GM/2006. Sr. Nelson leu o parecer. “Considerando a
reunião realizada no dia 25 de abril  de 2007, no Ministério da Saúde, com a presença do
Ministro Temporão, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), do Conselho
Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (CONASEMS),  do  Conselho  Federal  de
Enfermagem ao dispositivo das atividades do enfermeiro e do médico na Atenção Básica,
ficou acordado uma nova redação consensual ao anexo I, item 2, da Portaria GM 648/2006,
reafirmando  a  importância  do  trabalho  em  equipe  para  garantir  a  assistência  integral  à
população: “Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever
medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, gestores estaduais, municipais ou
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Distrito Federal”. Sugere-se a continuidade do atendimento multiprofissional dentro da rede
SUS  do  município,  obedecendo  o  anexo  I  ,  item  2  da  Portaria  GM  648/06”.  Douglas
esclareceu que a Portaria Ministerial do PSF garante dentro do que rege a legislação de cada
profissão de que o enfermeiro prescreva medicamento e solicite exames dentro de protocolos
estabelecidos  pela  instituição.  Se  a  instituição  elaborar  um  protocolo  dizendo  que  o
enfermeiro  pode  prescrever  um  determinado  medicamento  em  determinada  situação,  o
enfermeiro poderá fazê-lo. Cléia colocou sua preocupação quanto a enfermeiros entregarem os
medicamentos. Segundo o Presidente, o diagnóstico é feito pelo médico. Geralmente é para
pacientes  que  tomam a  mesma  medicação.  Os  protocolos  ficavam nos  Postos  de  Saúde,
respondeu  o  Presidente  a  conselheira  Terezinha.  Cristina,  Coordenadora  de  Assistência
Ambulatorial,   esclareceu  que  os  protocolos  podem ser  conseguidos  junto  ao  Núcleo  de
ApoioTécnico  e  às  Unidades  de  Saúde.  No  município  de  Joinville,  especificamente,  o
enfermeiro  ainda  não  prescreve  medicamento,  acrescentou.  Aprovado,  por  maioria  dos
conselheiros  presentes,  o  Parecer  da  Comissão.  Rosinete  lembrou  aos  presentes  para
participarem da Tenda Paulo Freire, que acontecerá de 27 a 30 de julho no Centreventos Cau
Hansen, evento este, paraleto ao XXIII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde.  1.7
Rever a nominata das Comissões Permanentes  do Conselho Municipal  de Saúde. Sr.
Narciso  disse  que  precisariam de  três  novos membros  para  participarem da  Comissão  de
Assuntos Internos, um representante do governo e dois do segmento “usuários”. Nilse Victória
Gomes  e  Eliziane  Holz  Borges  da  Pastoral  da  Saúde  da  ADEJ,  respectivamente,  se
prontificaram a participar.  Faltou somente um representante do governo. Quanto a Comissão
de Assuntos Externos, a conselheira Janaina Martins se propôs a participar. Faltou mais um
representante de usuários. Rosinete lembrou ainda de compor a Comissão de Capacitação de
Conselheiros Municipais de Saúde. Pelo adiantado da hora e já sem quórum, ficou decidido
que o item 1.7 seria revisto na próxima reunião do Conselho no dia 30 de julho de 2007. Nada
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Marly, lavrei a presente Ata
que vai por todos assinada. 


